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Förslag till remissvar gällande STRUT, bakgrund 
Lunds universitet ska lämna ett remissvar på utredningen En långsiktig, samordnad 
och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) till departementet senast 
den 24 juni 2019. Universitetet har nära följt utredningen under dess arbete och 
tidigare lämnat in skriftliga synpunkter. Utredningens förslag har presenterats och 
diskuterats i olika ledningsgrupper vid universitetet och i universitetsstyrelsen vid 
ett flertal tillfällen.  


Utredningens förslag har varit föremål för en internremiss vid universitetet. Samtliga 
fakulteter samt LUS och fackförbundet ST har svarat. Flera fakulteter anger i sina 
svar att de endast responderar på de delar som är direkt relevanta för fakulteten. 
Andra fakulteter anger att de i huvudsak svarar på de förslag som tidigare varit 
föremål för diskussion och där det finns en avvikande åsikt. Studenterna 
kommenterar primärt utifrån ett studentperspektiv.  


Det finns olika åsikter i internremissvaren inom framför allt fyra olika områden. 
Dessa är: 


- De fyraåriga avtalen mellan regering och enskilda lärosäten.
- Ett samlat anslag för utbildning och forskning.
- Resurstilldelningssystemet för grundutbildning, framför allt gällande de


s.k. prislapparna.
- Att öka forskningsramen till lärosätena genom att omfördela medel från de


statliga forskningsfinansiärerna.


Utifrån internremisserna, universitetets inspel på utredningens tidigare förslag och 
förda diskussioner i de olika ledningsorganen lämnar universitetets ledning följande 
förslag till remissvar.  


Styrelsen föreslås besluta: 
- Att anta föreliggande förslag till remissvar.
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LUNDS Utb ildn in gsdepartementet


UNIVERSITET


Un ivers itetsstyrel sen


Remissv¿r påt betänkandet En làngsiktig, samordnad och
dialogbaserad styrning av högskolan
Lunds universitet har av Utbildningsdepartementet(U2019100304/UH) anmodats att
inkomma med yttrande på Styr- och resursutredningens betänkande En långsiktig,
samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6).I det foljande
ger Lunds universitet sitt remissvar. Universitetets yttrande har behandlats och
beslutats av universitetsstyrelsen den 18juni 2019.


Kort sammanfattning
Lunds universitet inleder med att efterlysa ett par centrala och viktiga åtgärder som
inte lyfts fram i utredningen: behovet av ökade resurser till grundutbildningen,
ökad autonomi samt en hållbar finansiering av nationell forskningsinfrastruktur.


Lunds universitet är positiv till flertalet av utredningens forslag, vilket inkluderar:
- Förstärkning av vissa normer i högskolan.
- En samlad proposition och dialogbaserad styrning.
- Fyraåriga avtal som dock inte får leda till ökad politisk detaljstyrning.
- En samlad analysfunktion.
- Särskilt spår ftir vissa utbildningar som leder till legitimation.
- Omformuleringar av högskolelagen som rör samverkan.
- Ett samlat anslag.
- Ökade basanslag till forskningen och minskat beroende av externa bidrag.


Lunds universitet ställer sig avvisande till ftirslagen gällande resurstilldelningen till
grundutbildningen, men efterlyser samtidigt förändringar av rådande
resurstilldelningssystem. Lunds universitet avstyrker att medel flyttas från
Vetenskapsrådet, men genomftir regeringen en sådan flytt Ër det inte påverka
rådets möj lighet att finansiera nationell forskningsinfrastruktur eller
excellenssatsningar.
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Overg ri pa nde syn pu n kter
Lunds universitet vill inledningsvis peka på behovet av att nuvarande styr- och
resurstilldelningssystem reformeras. Den aktuella utredningen lyfter fram flera
viktiga frågor och utmaningar samt foreslår flera bra lösningar, även om Lunds
universitet inte stödjer samtliga ftirslag. Lunds universitet vill dock understryka att
åtskilliga av de ställningstaganden, fürslag och ftirfattningsändringar som
utredningen lyfter fram är outvecklade, otydligt framskrivna samt saknar analys och
konsekvensbeskrivning. Det blir därmed svårt ftjr universitetet att ta ställning till
några av ftirslagen.


Behovet av ökade resurser till grundutbildningen
Självfallet är valet av styrform viktigt, men den enskilt viktigaste faktorn som avgör
om lärosäten framgångsrikt ska kunna utfüra sitt uppdrag och möta samhällets
fürväntningar och behov är de ekonomiska ft)rutsättningar som ges. Självklart är
även styrform viktigt, men utan adekvat finansiering kommer de goda intentionerna
att fallera. Universitetet vill framfiir allt lyfta fram den bristande finansieringen für
den högre utbildningen. Den högre utbildningen som bedrivs vid landets lärosäten
ska utveckla individer, ge landets arbetsgivare rätt kompetens, höja samhällets
kompetens och konkurrera på en allt mer internationaliserad utbildnings- och
arbetsmarknad. Att detta fungerar väl är helt avgörande for ett modernt
kunskapssamhälle.


Här finns utredningens största brist. Denna brist kan till stor del ftirklaras av att
utredningsdirektiv inte gett utredningen möjlighet att lämna ftirslag som är
kostnadsdrivande. För regering och riksdag borde de viktigaste frågorna att ffi
besvarade vara:


- Är den högre utbildningen finansierad på rätt nivå och svarar finansieringen
upp mot arbetsgivares, samhällets och studenternas behov samt står sig väl
i en internationell jämñrelse?


Lunds universitet konstaterar bekymrat att dessa frågor inte adresseras eller besvaras
i utredningen. Universitetet forutsätter att regeringen börjar med att söka svaren på
dessa frågor innan ett reformarbete tar form.


Lunds universitet menar att kraven från statsmakten och det omgivande samhället
under en längre tid har ökat vilket lett till fler och mer komplexa uppdrag flor
lärosätena, utan att grundersättningen har påverkats. I det långa loppet är det omöjligt
att genom effektivitetsåtgärder upprätthålla samma utbildningskvalitet parallellt med
att uppdragen blir flera och universiteteten ska hävda sig i konkurrensen på en global
utbildningsmarknad. I praktiken leder detta till füne kontakttimmar mellan lärare
och studenter, svårigheter att utveckla och använda digitaliseringens möjligheter,
bristande formåga att ta hand om nya studentgrupper, svårigheter att möta den ökade
psykiska ohälsan och begränsningar i arbetet med att befrämja och använda den
ökade internationaliseringen.
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Universiteten och högskolorna har, som konstaterats ovan, inte fått ökade resurser
för att kunna möta nya, fler och mer komplexa utmaningar och uppdrag inom
utbildningen. Därutöver har lärosätena samtidigt varit utsatta for en årlig besparing
genom det s.k. produktivitetsavdraget. Utbildningsverksamheten inom
yrkeshögskolan, som finansieras under anslaget Statligt stöd till vuxenutbildning,
räknas om med ett specialindex, det s.k. Skolindex, där produktivitetsavdraget inte
tillämpas. I genomsnitt har Skolindex legat 0,9 procentenheter högre än den årliga
pris- och löneuppräkning som tillämpas för universitet och högskolor. Regeringen
behöver utarbeta forslag som leder till att universitet och högskolor får samma
undantag som Skolindex.


ötad autonomi inklusive makten över lokaler
Lunds universitet fortsätter att efterlysa ökad handlingsfrihet samt en tillitsbaserad
styrning och stämmer därmed in i flera av utredningens grundtankar och fürslag. En
ökad handlingsfrihet kan åstadkomma högre kvalitet i verksamheten och inte minst
främja samverkan och konkurrenskraft i vår allt mer globaliserade och ftiränderliga
värld. En funktionell autonomi är även en ftirutsättning for att lärosätena ska kunna
vara granskande och kritiska röster utan risk ftjr floljdverkningar och repressalier.


Ett konkret sätt att öka lärosätenas autonomi är att möjliggöra ftir lärosätena att själva
kunna råda över sina lokaler. Regeringen behöver möjliggöra für Lunds universitet
att kunna ta emot fastigheter genom gåva eller testamente. Rätten att själva kunna
avgöra längden på hyresavtal bör ligga hos universiteteten. En helt central frägaär
universitetens och högskolornas forhållande till Akademiska Hus. Regeringen
behöver snarast utreda Akademiska Hus roll, uppdrag och avkastningskrav. En
sådan utredning bör fä i uppdrag att lämna ftirslag som kan leda till att avkastningen
sänks eller bidrar till att forstärka lärosätenas basanslag till forskning.


Att kunna skriva avtal, äga lokaler och aktivt kunna delta och driva samverkan kräver
betydande avsteg från rådande regelverk ftir statliga myndigheter. Nuvarande system
som kräver att samtliga statliga lärosäten ska deflrniera och ange vilka medlemskap
som kräver särskilt bemyndigande från riksdagen är ett tydligt exempel på hur
styrning och generella regelverk for statliga forvaltningsmyndigheter kan vara
hämmande och kontraproduktiva für universitet och högskolor.


En håIlbar finansieringsmodell ftir nationell forskningsinfrastruktur
Långsiktig och hållbar finansiering av forskningsinfrastruktur är av stor vikt såväl
för enskilda lärosäten som ftir Sverige som forskningsnation. Gemensamma
finansieringsmodeller och delat ansvar for tyngre forskningsinfrastruktur mellan
lärosäten, råd, externa finansiärer och regering är nödvändigt ftir att skapa
förutsättningar ftir att landets lärosäten ska kunna bygga upp anläggningar såväl som
delta i internationella samarbeten på toppnivå.


Regeringen har det övergripande ansvaret att tillse att forskningsinfrastruktur av
nationellt värde kan garanteras en långsiktig och hållbar finansiering. De nationella
forskningsinfrastrukturerna behöver längre planeringshorisonter än fyra år och
regeringen behöver ta ett helhetsansvar och garantera att anlàggningarna klarar av
att planera for projektering och igångsättning av ny verksamhet samt drift under en
längre tidsperiod.


MAX IV är Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur och ett flaggskepp
inom svensk forskning. MAX IV är ett konkret exempel på en nationell
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forskningsanläggning där regeringen behöver skapa en ekonomisk modell som
möjliggör en långsiktigt hållbar finansiering. Sveriges forskningslandskap kommer
att fiirändras som en ftiljd av de stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.
Mellan och omkring dessa två forskningsanläggningar byggs nu ett helt nytt område
upp - Science Village Scandinavia. Lunds universitet vill tydligt understryka behovet
av långsiktiga och tillräckliga ftirutsättningar och utvecklingsmöjligheter flor MAX
IV så att anläggningen kan användas så optimalt och effektivt som möjligt.


Ställningstaganden gällande utredningens olika förslag
I det foljande lämnar Lunds universitet sina synpunkter utifrån utredningens
forslagsordning. Vissa av utredningens fürslag går dock in i varandra. För att
möjliggöra ett sammanhängande resonemang är universitetets svar och
ställningstaganden på vissa ställen samlade under en punkt, men kan då beröra flera
ftirslag samtidigt.


Kapitel 4 Principer ftir ändamålsenlig styrning
4.6 Förstrirlcning av vissa normer i hogskolan.
Utredningen foreslår att regeringen tar initiativ till att fijrstärka vissa normer for att
i lagen markera: att lärosäten och staten ska fråimja och värna akademisk frihet,
lärosätenas och den enskilda lärarens frihet i utbildningens utformning, lärares och
forskares möjlighet till deltagande i beslut och beredning av frågor som rör forskning
och utbildning samt att det normalt ska ingå både utbildning och forskning i
tillsvidareanställda vetenskapligt kompetenta lärares arbetsuppgifter. Lunds
universitet ställer sig principiellt bakom fürslagen om ftirstärkning av dessa normer
i högskolan även om det är svårt att ta ställning till forslag utan att se de faktiska
florfattningsändringarna. Lunds universitet menar därftir att dessa lagändringar inte
bör genomforas fÌirrän lärosätena har haft möjlighet att ta ställning till och
kommentera de eventuella lagändringar regeringen kan komma att füreslå riksdagen.


Även om Lunds universitet ställer sig bakom förslagen vill universitetet samtidigt
lyfta fram det motsägelsefulla i utredningens fiirslag. Att öka lärosätenas autonomi
och ansvarstagande ser universitetet som en grundläggande och viktig åtgärd. Att då
samtidigt lagstifta om hur tillsvidareanställdas lärares och forskares arbetsuppgifter
ska se ut är inte en ökning av autonomin. Universitetet delar dock utredningens
bedömning att både utbildning och forskning bör ingå i en vetenskapligt kompetent
lärares arbetsuppgifter, men att verkligheten ibland gör detta svårt. Inom åtskilliga
områden bedrivs forskning i så pass stor omfattning, i relation till
utbildningsvolymen, att denna princip blir svår att uppnå. Om denna lagändring
genomlors behöver den ha ett mått av flexibilitet, både mellan individer och över tid.


Kapitel 5 En långsiktig, sammanhållen och dialogbaserad styrning
5.1.1 En samlad högskoleproposition en gång per mandatperiod
Lunds universitet tillstyrker forslaget. En samlad proposition vart fiärde år kan leda
till ökad fürutsägbarhet, stabilitet och långsiktighet samt skapa synergieffekter.
Samtidigt finns det en risk med att en proposition som innefattar mycket antingen
blir svår att greppa eller allt for övergripande. En samlad proposition, som visar på
de mer långsiktiga målen och genomför större satsningar och forändringar, bör
därfi)r inte utesluta mer specifika särpropositioner som kompletterar och fördjupar
den samlade högskolepropositionen.
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5.1.4 UKÀ' ges i uppdrag att lämna underlag inför den samlade propositionen
Lunds universitet tillstyrker ftirslaget. Det behöver dock skapas en tydlighet kring
vad detta innebär i praktiken fttr UKÄ. Även lärosätena bör ges möjlighet att lämna
underlag till högskolepropositionen. Infor dessa propositioner är det även viktigt att
det finns en utvecklad, sammanhållen och strukturerad dialog med lärosätena infor
särskilda satsningar. Önskar regeringen t.ex. att satsa på vårdutbildningar och
miljöforskning eller göra särskilda excellenssatsningar inom forskning behöver
dessa diskuteras och fürankras kollektivt med sektorn såväl som med berörda
lärosäten.


5.2.3 Regeringens styrning bör ha ett dialogbaserat och furaårigt perspektiv
avseende må|, dimensionering, uppdrag ochresurstilldelning. Förslag omfuraåriga
overenskommelser dar mål och uppfòljningskriterier formuleras. Förslag att det
gemensamma regleringsbrevet tas bort och ersätts av slvivningar iförordning eller
överenskommelserna.
Lunds universitet tillstyrker ft)rslaget och intentionen med ökad dialogbaserad och
långsiktig styrning. Ett fyraårigt perspektiv är dock en kort tid ftjr verksamhet som
högre utbildning och forskning. Den samlade högskolepropositionen och de
fyruäriga avtalen behöver därlor ha en betydligt längre målbild som fundament och
utgångspunkt.


Lunds universitet tillstyrker, med vissa reservationer, forslaget om ffraåriga
överenskommelser. Univ"ersitetets utgångspunkt är att lärosätenas autonomi bör öka
och att styrningen ska bygga på tillit. De ffraåriga avtalen Ër inte leda till ökad
politisk detaljstyrning eller bli bärare av politiska signaler utöver vad som angivits i
högskolepropositionen. De Srraåriga avtalen ska ha som mål att ge stabila och mer
långsiktiga planeringsfürutsättningar. Dessa avtal ska därmed vara centrerade kring
att operationalisera och ftilja upp den samlade högskolepropositionen. Regeringens
eventuella behov av att styra därutöver bör ske genom de årliga regleringsbreven till
varje enskilt lärosäte.


Lunds universitet tillstyrker fi)rslaget att det für alla universitet och högskolor
gemensamma regleringsbrevet ersätts med fijrordning eller mer lärosätesspecifik
reglering. Flera av dessa regleringar och undantag är viktiga, centrala och styrande
für lärosätenas verksamhet. Universitetet vill därmed understryka vikten av att dessa


förändringar presenteras och florankras med universitet och högskolor innan de


forverkligas.


5.4.2 En samlad funktion med uppdrag att analysera högskolepolitiken med
placering vid UKA.
Lunds universitet tillstyrker, med vissa reservationer, ftirslaget om att skapa en


samlad analysfunktion. En samlad analysfunktion behöver ha kompetens som kan
ge tydligt och välftirankrat bakgrundsmaterial till både högskolepropositionerna och
de återkommande dialogerna mellan departement och lärosäte. En viktig funktion
blir att inhämta och sammanställa information och underlag som på olika sätt redan
finns så att den kompetens som är upparbetad inom redan existerande miljöer
tillvaratas och ftjrädlas. En samlad analysfunktion får inte leda till ökad
administration for lärosätena utan bör tvärtom minska den allt större
återrapporteringsbördan.


Ska denna funktion få legitimitet i högskolesektorn är det grundläggande att den är
oberoende, att lärosätena har ett naturligt och fullgott inflytande och att funktionen
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inte blir en fiirlängning av regeringens styrning och kontroll. Om en sådan funktion
skapas är det även viktigt att studenterna ingår och ñr inflytande. Ska funktionen
placeras i anslutning till UKÄ är det viktigt att gränsdragningen blir fydlig, då
analysfunktionens uppgift och UKÁ:s uppdrag riskerar att krocka. Högskolesektorn
bör fä möjlighet att ta ställning till hur en sådan analysfunktion kan se ut innan
re gerin gen f atfar ett ev entue I lt inrättandebe s I ut.


Kapitel6 Utbildning och forskning
6.I Lärosritena bör aktivt arbeta fi)r att frdmja en akademisk kultur som vcirderar
utbildning ochforslming lika högt
Lunds universitet instämmer i utredningens bedömning. Universitetet vill samtidigt
peka på att denna kulturfråga även behöver vara en utgångspunkt flor regeringen så


att regeringens samtliga departement och övriga myndigheter inom sektorn har
samma målbild.


6.2.1 Regeringen slviver in iþrfottningen att utbildningsutbudet ska utformas med
hdnsyn till kunskapsunecklingen och svara mot studenternas efterfrågan och
arbetslivets och samhdllets behov
Lunds universitet tillstyrker forslaget. Universitetet vill understryka vikten av att
arbetslivet och samhällets långsiktiga behov får styra utbildningsutbudet.


6.2.2 Regeringen styr utbildningsutbudet genom att utbildningsuppdrag ges i form
av furaåriga uppdrag om antal helårsstudenter och att utbildningsuppdraget
innehåller målför antal examina inom vissa utbildningar
Lunds universitet tillstyrker förslaget om att ha ett särskilt spår ftir vissa utbildningar
som leder till legitimation. Rätt utformad kan en sådan modell leda till en bättre
anpassning till de särskilda problem som finns ftjr de utbildningar som är kopplade
till s.k. bristyrken. Flera av dessa utbildningars grundproblem ligger dock utanfor
lärosätenas domän. Då utredningens fürslag är relativt kortfattat och övergripande
menar universitetet att regeringen behöver presentera en tydligare beskrivning, och
ge lärosätena möjlighet att respondera, innan denna utbildningsmodell eventuellt
forverkligas.


Lunds universitet awisar ftirslaget att ge lärosätena ett fyraårigt uppdrag där antalet
helårsstudenter fastslås. Skälen till detta är kopplat till att universitetet awisar
ftirslagen i avsnitten 9.3.1 och 9.3.2.


6.2.3 UKÀ' ges i uppdrag att lämna f\rslag þr att möjliggöra gemensamma
examenstillstånd som bygger på överenskommelser mellan lcirostiten
Lunds universitet tillstyrker forslaget. Universitetet delar utredningens resonemang
om behovet av ökad samverkan mellan lärosäten och att gemensamma utbildningar
och examen ska bli möjliga. Hög kvalitet måste vara i centrum även för denna typ
av utbildning och respektive lärosätes kvalitetssäkringssystem behöver därmed
även kunna fånga dessa utbildningar.


6.3.1 Regeringen tar initiativ till att återreglera i högskolelagen ldrosritenas ansver


för fort- och vidareutbildning
Lunds universitet tillstyrker ftirslaget. Frågan om kompetensutveckling och livslångt
lärande är viktig ftir samhället och lärosätena, men är samtidigt ett komplext och
mångbottnat område. Att göra vissa justeringar i högskolelagen löser inte
problemen. Regeringen behöver tydliggöra och defìniera vad som är lärosätenas
uppdrag och vad som är andra utbildningsanordnares och myndigheters ansvar. För
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att lärosäten ska kunna utveckla fort- och vidareutbildningar krävs framfür allt
rimliga ekonomiska forutsättningar lor grundutbildningen. Lunds universitetet ser
en betydande utvecklingspotential i attbygga upp och bedriva uppdragsutbildningar,
men menar att ftirordningen som styr uppdragsutbildning behöver ses över och
moderniseras.


6.3.2 Prestationer ges mindre betydelse i resursJördelningenför utbildningen
Lunds universitet tillstyrker fÌirslaget, men konstaterar samtidigt att utredningen inte
gör någon egentlig konsekvensanalys av forslaget. Universitetet menar att prestation
och genomströmning är viktiga faktorer som behöver foljas upp. Då minskat fokus
på prestationer inte Ër leda till sänkta krav och lägre kvalitet kan prestationer bli en
faktor i kvalitetssäkringssystemet fi)r grundutbildningen.


6. 4. 2 D im en s i on e r in g av ut b i I dn in g p å for s karn iv å.


Lunds universitet delar utredningens bedömning att lärosätena har ansvaret att
bedöma omfattning och inriktning av forskarutbildningen samt att ett samlat anslag
kan ge en ökad flexibilitet. Universitetet vill samtidigt understryka att utredningen i
alltftjr liten omfattning lyft in och problematiserat forskarutbildningen i forhållande
till de olika forslagen. Universitetet menar därmed att forskarutbildningens villkor,
forutsättningar och framtid närmare behöver belysas.


6.5 Ldrosritenas arbete med breddad rekrytering fi)ljs upp genom dialogbaserad
styrning och i överenskommelserna
Lunds universitet delar utredningens bedömning.


6.6.1 och 6.6.3 Okad andel basanslag med ett nationellt mål om att hdlfien av


finansieringen ska utgöras av statsanslag och lcirosätenas insatser bhr fAljas upp i
överenskommelserna
Lunds universitet tillstyrker grundtanken i fürslaget om ökad andel basanslag till
forskning, men avstyrker det specifika målet att 50 procent ska utgöras av direkta
statsanslag. Det senaste decenniet har tillväxten av den externa finansieringen av
forskningen ökat. Den har nått sådan proportion att det skadar universitetets
möjligheter att göra egna strategiska val, bedriva grundforskning samt skapa
attraktiva karriärvägar ftir yngre forskare. Sverige tappar nu i konkurrenskraft inom
forskningen i lorhållande till många andra jämftirbara länder. Universitetet
understödjer därmed utredningens bedömning att basfinansieringen behöver öka.
Universitetet ser dock ingen poäng med att just 50 procent skulle vara en styrande
brytpunkt.


6.6.5 En översyn av den statliga externa finansieringen av forshting bör
genomföras.
Lunds universitet tillstyrker forslaget. En utredning kan bidra med underlag för att
utveckla samspelet och samarbetet mellan olika finansiärer. Målet bör vara att tillse
att fragmentiseringen minskar, att de statliga forskningsfinansiärerna drar åt
liknande håll och att de stimulerar Sveriges internationella konkurrenskraft. Ska
Sverige kunna fortsätta hävda sig i den internationella konkurrensen samt ha
kompetens att ta hem och omsätta rön från den internationella forskningsfronten
krävs betydande och samordnade satsningar.
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Kapitel 7 Samverkan och samhällspåverkan


7.2 Omformulering av hïgskolelagen som rör samverkan
Lunds universitet tillstyrker fcirslaget och tycker det är bra att samverkansbegreppet
blir vidare och mer omfattande. Universitetet ställer sig även positivt till att
samverkan blir en del av kvalitetssäkringssystemet.


7.4 Bedömning och uppföljning av samverkan sker primärt genom
kvalitetssälcringssystemet för utbíldning och forslming och regeringen kan ge UKÀ'
uppdrag om tematiska utvdrderingar
Lunds universitet tillstyrker forslaget. De tematiska utvärderingama av samverkan
bör t¿ sin utgångspunkt i hur väl samverkan är kopplad till och driver kvaliteten inom
utbildning och forskning samt visa på de faktiska effekterna av samverkan.


7.5 Styrning och uppföljning av prioriterade samverkansaspekter kan ske inom
ramen för öv er ens komme I s erna
Lunds universitet tillstyrker forslaget, med viss reservation. I de fall då prioriterade
samverkansaspekter lyfts fram i den samlade högskolepropositionen kan de ingå i
överenskommelsema. Därutöver bör överenskommelserna användas sparsamt.


7.6 Större sqmverkanssatsningar ska utlysas och beredas transparant och att dessa
medel efter en tid bör övergå till ordinarie anslag och samverkan bör inte utgöra en


för de ln in gs nyc ke I för an s I ag
Lunds universitet tillstyrker ftirslaget. Innan nya samverkanssatsningar genomftirs
behöver dock tidigare satsningar granskas och utvärderas.


7.8 Högskolans roll i det nationella innovationssystemet belyses i en sdrskild
utredning
Lunds universitet tillstyrker forslaget. Olika aspekter av innovationssystemet har
tidigare varit füremål ftir olika utredningar vilka lett till relativt lite ftirandringar. En
ny utredning behöver fa direktiv som är väl florankrade inom sektorn och ges rimliga
förutsättningar.


Kapitel S Jämställdhet


8.3 Regeringen bör fortsatt ha jrimstdlldhetsintegrering som huvudstrategi för att
öka jdmställdheten, jrimstdlldhet bör finnas med som bedömningsområde i
kvalitetsscilcringssystemen, Idrosdtesspecffika mål kan finnas med i
överenskommelserna samt att utvdrderingar och indikatorer bör utvecklas vidare.
Uf'{.'får ett tydligare ansvar för uvdrdering och uppfötjning och nuvarande form
med mål för andelen kvinnor som nyrelvyteras som professorer upphör.
Lunds universitet tillstyrker forslagen, med viss reservation. Utredningen har inte
gjort någon konsekvensanalys av vad som händer om gällande mål för andelen
nyrekryterade kvinnliga professorer tas bort. Detta bör göras. Samtidigt ligger
borttagandet av detta mål väl i linje med större autonomi och ökad tilltro.


Kapitel 9 Resurstilldelning


9.2.1 Utbildning och þrskning ses som en samlad verksamhetsgren drir all
verlrsamhet ingår med en utbildnings- och en forskningsram och därutöver kan det
ingå sdrskilda medel till utpekade rindamål
Lunds universitet tillstyrker ftirslaget. Utifrån grundsynen att lärosätena bör fa ökad
autonomi och en styrning som bygger på tillit är ftirslaget om en samlad
verksamhetsgren logisk och ftljdriktig. Det vattentäta skottet mellan anslagen
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motsvarar inte hur verksamheten bedrivs i praktiken. Uppdelningen ftirsvårar inte
minst arbetet med att i ökad utsträckning sammanlänka forskningen och
utbildningen samt uppgiften att samverka. Ett samlat anslag minskar konstlade
administrativa lösningar, ökar professorers möjlighet att delta i grundutbildningen,
ger bättre ftirutsättningar att skapa samlade kunskapsmiljöer samt underlättar flor
strategiska satsningar.


Samtidigt vill universitetet understryka att ett sammanhållet anslag aldrig fär leda
till att medel till forskning används for att kompensera for en låg fìnansiering av
utbildningsuppdraget, eller vice versa. De utbildnings- och forskningsramar som
utredningen ftireslår ska finnas måste få rimliga ekonomiska fÌirutsättningar ftir att
kunna bedriva sin verksamhet med god och internationellt konkurrenskraftig
kvalitet. Det bör även vara möjligt att på nationell, såväl som på lärosätesnivå, kunna
ñlja hur medel till utbildnings- och forskningsramama förflyttas inom det samlade
anslaget.


9.3.1 och 9.3.2 Halva utbildningsramen är en bas som inte varierar och andra
halvan av utbildningsramen görs rörlig och endast baseras på helårsstudenter.
Vørje ldrosäte får ett mål för antalet helårsstudenter. Eventuell reducering sker
genom avrrilmîng mot genomsnittsprislapp och att möjlighet att spara prestationer
och anslagfortsätter grilla som tidigare.
Lunds universitet avstyrker fürslagen och konstaterar att det har varit svårt att ta
ställning till ftirslagen då de varit allt für abstrakta och att konsekvenserna inte varit
beskrivna och möjliga att bedöma. Universitetet är kritiskt till ftirslaget att hälften
av utbildningsramen ska utgöra en bas. Universitetet menar att ett tilldelningssystem
bör vara så enkelt som möjligt och att en bas inte skulle leda till ökad benägenhet att
genomftira önskade utbildningar som har svagt söktryck och/eller dålig
genomströmning. En bas skulle även riskera att leda till ökad administration.


Lunds universitet avstyrker att varje lärosäte skulle fä ett definierat
utbildningsuppdrag och fürordar att nuvarande takbeloppssystem behålls. En
reducering genom avräkning mot en genomsnittlig ersättning per helårsstudent
skulle riskera att leda till inlåsningseffekter samt att billigare utbildningar riskerar
att premieras och dyrare utbildningar skulle bli mycket svåra att bygga upp.


Lunds universitet ställningstagande ovan innebär ett avstyrkande av att ta bort det
nationella prislappssystemet. Någon form av prislappssystem behövs für lärosätena
i deras egna interna resurstilldelnings- och uppftiljningssystem. Någon form av
prislappslogik behöver även finnas vid florhandlingar med regeringen vid tilldelning
av nya platser. I ett likriktat högskolesystem som Sveriges, där nästan alla lärosäten
är statliga myndigheter och ska uppfflla samma lag och examensmål, behövs någon
form av nationellt jämftirbart system. Ett system utan gemensamma riktmärken
riskerar att hämma studenters rörlighet. Det riskerar även att skapa ytterligare
spänningar och problem ftir lärosäten med flera fakulteter kontra
enfaku ltets lärosäten.


Att Lunds universitet avstyrker fürslagen innebär inte att universitetet tycker att
rådande system ár bra. Lunds universitet efterlyser ett florändrat
resurstilldelningssystem for grundutbildningen som ger goda forutsättningar att
bedriva högkvalitativ utbildning, som utgår från en tillitsbaserad styrning och som
har som övergripande mål att öka lärosätenas autonomi. Universitetet vill
understryka att rådande prislappssystem inte är funktionellt och speglar inte
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utbildningarnas faktiska kostnader och forutsättningar. Den viktigaste åtgärden är att
höja ersättningen till samtliga utbildningar och inte minst åtgärda den låga HSTJ-
prislappen. Därefter behöver regeringen mer noggrant utreda fräganoch komma med
mer precisa ftirslag och tydliggjorda konsekvenser som lärosätena har möjlighet att
ta välgrundad ställning till.


9.4.1 En utökning av utbildningsuppdraget leder till en öhting avforshtingsramen.
Lunds universitet tillstyrker ftirslaget, men med reservation. Universitetet anser att
det inte bör finnas en automatisk och schablonmässig ökning av forskningsramen
kopplat till ett utökat utbildningsuppdrag. En koppling bör finnas men hur den ska
se ut bör bedömas från fall till fall.


9.4.2 En ökad andel direkta anslag till forskningen kan finansieras genom
omfardelning från statliga forsltningsfinansiärer. Dessa medel bar fardelas utifrån
his tor isk t illde Ining från b erörd finans icir
Lunds universitet menar att andelen basanslag till forskning behöver öka och att
svenska universitet generellt sett är alltför beroende av externa bidrag. Regeringen
bör utreda hur sektorsspecifika forskningsmedel kan användas für att öka
universitetens basanslag.


Lunds universitet avstyrker att medel flyttas från Vetenskapsrådet utifrån
utredningens forslag. Genomftir regeringen en flytt av Vetenskapsrådets medel,
enligt utredningens modell, får detta inte påverka rådets möjlighet att finansiera
nationell forskningsinfrastruktur eller excellenssatsningar som ftirbättrar de svenska
lärosätenas internationella konkurrenskraft .


9.4.3 Ovrig ölvting av anslagfordelas som strategiska satsningar i proportion eller
med en eller flera kvalitetsindikatorer. Ska indikatorer användas ska de tas fram av
expertmyndigheter i samverkan med ldrosdten
Lunds universitet tillstyrker i huvudsak forslaget. Resursökningar bör som
huvudprincip ftirdelas direkt till forskningsramen. Ska regeringen göra strategiska
satsningar liknande de strategiska forskningsområdena (SFO) behöver dessatas fram
öppet och bedömas av sakkunniga. Det måste även från början tydligt klargöras vad
som händer efter eventuella granskningar och hur satsningen ska avslutas och
medlen fürdelas.


9.5 Inom ramen för det samlade anslaget bör dven srirskilda medel fortsättningsvis
ingå och medelfrån 2:65 överförs till respektive kirosdtes samlade anslag
Lunds universitet tillstyrker florslaget.


9.7 Förslag att riktade satsningar inom utbildningsområdet bör fördelas genom
utlysning och att UHR dr förstahandsalternativet för att administrera dessa
Lunds universitet tillstyrker förslaget.


Kapitel 10 Det ekonomiska regelverket


10.5 Långsiktig styrning som idag ingår i regleringsbreven regleras iþrordning
Lunds universitet tillstyrker förslaget.


10.6 Regeringen bùr se över återstående frågor om ldttnader i det
e konomiadminis trat iv a r e ge lv erke t
Lunds universitet tillstyrker fürslaget. Universitetet ser det som välbehövligt att se


över det ekonomiadministrativa regelverket. Utredningen hastar snabbt forbi detta
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viktiga och komplexa område och lämnar inga konkreta fiirslag att ta ställning till.
Detta finner universitetet beklagligt och efterlyser en bättre genomlysning och
presentation av både problem och möjliga lösningar. Framftir allt behöver regeringen


lärosätenas möjlighet att skriva avtal och ingå i samarbetsprojekt. Se även
synpunkter


örn von Schantz


un iversitetsstyrelsens vägnar <-'
Tim Ekberg
Planeringschef
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Revidering av Anställningsordning för Lunds universitet och 
antagande av Policy om anställning och goda och tydliga 
karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet 


Bakgrund 


Lunds universitets strategiska plan för perioden 2017–20261 framhåller att tydliga 
karriärvägar ska säkerställas och universitetet ska arbeta strategiskt med 
rekrytering. Utbildning och forskning ska sträva efter högsta kvalitet och vara 
sammanflätade. Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och 
förmåga att säkra likabehandling, och utbildning, forskning och samverkan med 
det omgivande samhället ska präglas av internationalisering. 


Goda och tydliga karriärvägar är både en fråga om verksamhetens behov, 
utveckling och kvalitet och en fråga om individens karriärutveckling och 
anställningssituation. Ett viktigt arbete för att främja goda och tydliga karriärvägar 
handlar om att tydliggöra och öppna upp karriärsystemet genom utlysningar i 
konkurrens. En annan viktig aspekt är satsningar på karriär- och 
kompetensutveckling, och en möjlighet att befordra till högre anställning vid olika 
steg i den akademiska karriären. 


En bakgrund till revideringen av anställningsordningen2 och antagandet av policyn 
står att finna i rektors uppdrag till Mia Rönnmar, dekan och professor i civilrätt vid 
den Juridiska fakulteten, att utreda karriärvägar vid Lunds universitet, med fokus 
på karriärvägar för forskare och lärare. Utredningsarbetet genomfördes i nära 
dialog med universitetsledningen, fakulteterna, Lunds universitets studentkårer 
(LUS) personalorganisationerna samt andra verksamhetsrepresentanter (och med 
utredningsstöd av Carina Wickberg). Uppdraget redovisades i en rapport3 som 
innehöll en strategisk analys av goda och tydliga karriärvägar inom akademin och 
vid Lunds universitet, en analys av den gällande rättsliga regleringen, en analys av 
befintliga karriärvägar vid Lunds universitet samt förslag på fortsatt arbete med att 
skapa goda och tydliga karriärvägar vid Lunds universitet. 


Mot denna bakgrund fattade rektor beslut om fortsatt arbete med goda och tydliga 
karriärvägar genom en revidering av anställningsordningen och framtagandet av en 
ny policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare 
vid Lunds universitet. Mia Rönnmar gavs i uppdrag att leda arbetet och skriva 
förslag till reviderad anställningsordning och ny policy. Det har handlat om ett 
brett förankringsarbete, och samverkan med en styrgrupp (inklusive representanter 
för personalorganisationerna och LUS), två referensgrupper samt 


1 Dnr STYR 2015/812. 
2 Den nu gällande Anställningsordningen finns att läsa här:   
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lunds-universitets-anstallningsordning-
180216.pdf 
3 Se M. Rönnmar, Goda och tydliga karriärvägar vid Lunds universitet. Rapport (Lunds universitet, Lund 2018) 
(med utredningsstöd av Carina Wickberg vid Universitetsledningens kansli) (Dnr STYR 2017/1545).


2019-06-05 


Universitetsstyrelsen 


Dnr STYR 2019/1076 
Dnr STYR 2019/1077 


PM med förslag till beslut 
Bilaga 6 a-b
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universitetsledning och fakultetsledningar. Styrgruppen har fattat beslut i alla 
viktiga vägvalsfrågor. 


Anställningsordning för Lunds universitet 


Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) innehåller 
regler om läraranställningar. Anställningsordningen innehåller de regler för 
anställning och befordran som Lunds universitet ska tillämpa. Mot bakgrund av 
varje fakultets skilda traditioner och förutsättningar finns det vidare möjlighet till 
vissa preciseringar och kompletteringar när det gäller behörighetskrav och 
bedömningsgrunder samt rekryteringsprocessen på fakultetsnivå. 


Enligt rektors uppdrag skulle revideringen av anställningsordningen beakta tidigare 
framlagda och nya revideringsförslag samt tillse att utformningen blev pedagogisk 
och konsekvent i förhållande till tvingande lagstiftning och annan reglering. 
(Uppdraget avsåg inte någon genomgripande översyn av behörighetskrav och 
bedömningsgrunder för alla läraranställningar. Fakulteterna har inte heller under 
arbetets gång framfört önskemål om en sådan översyn.) 


Revideringen av anställningsordningen har innefattat ett mycket omfattande arbete 
(inklusive ingående studier av anställningsordningar vid andra svenska lärosäten 
och rättslig reglering och rättspraxis). Anställningsordningen har fått en ny och 
pedagogisk struktur, en enhetlig begreppsapparat, konsekventa referenser till 
tvingande rättslig reglering samt tydliga skrivningar rörande rättsliga principer och 
regler. 


Materiella förändringar och förtydliganden har bland annat rört: 


- grundläggande principer och regler (exempelvis om
grundlagsstadgade krav på saklighet, likabehandling samt förtjänst
och skicklighet),


- biträdande universitetslektorsanställningen,


- högskolepedagogisk utbildning,


- adjungerade lärare,


- befordringsmöjlighet för rektor och prorektor, och


- rekryteringsprocessen.


Med anledning av ovanstående lämnas härmed förslag till universitetsstyrelsen om 
ändringar i Lunds universitets anställningsordning. 


Ärendet har förhandlats enligt 11 § MBL den 21 maj 2019. 


Policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare 
vid Lunds universitet 


Enligt rektors uppdrag skulle policyn baseras på de rekommendationer som har 
tagits fram i rapporten om goda och tydliga karriärvägar vid Lunds universitet. 
Policyn kompletterar anställningsordningen, och är avsedd att fungera som ett 
långsiktigt och vägledande verktyg i det strategiska och operativa arbetet med 
anställning, goda och tydliga karriärvägar samt kompetensförsörjning när det gäller 
lärare och forskare vid Lunds universitet. 


Policyn innehåller sju vägledande principer och tillhörande exempel på konkreta 
åtgärder. Det handlar om följande principer: 
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1. Utveckla det strategiska, långsiktiga och proaktiva arbetet med goda och


tydliga karriärvägar, rekrytering och kompetensförsörjning på alla nivåer i
organisationen.


2. Utveckla arbetet med rekrytering, och säkerställ att alla
rekryteringsprocesser noga iakttar principer och regler om likabehandling,
saklighet och transparens.


3. Använd meriteringsanställningar – särskilt biträdande
universitetslektorsanställningar, men även postdoktorsanställningar – i stor
utsträckning, och som ett tydligt steg i ett sammanhållet akademiskt
karriärsystem.


4. Minska användningen av forskaranställningar betydligt med målet att så
långt som möjligt undvika dessa, särskilt tillsvidareanställningar som
forskare och forskaranställningar på deltid med låg sysselsättningsgrad.


5. Utveckla stödet för akademisk meritering, kompetensutveckling och
karriärutveckling.


6. Utveckla det aktivt förebyggande och systematiska arbetet med
jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.


7. Utveckla Lunds universitet som internationellt lärosäte, och säkerställ att
det finns ett internationellt perspektiv i all verksamhet samt att universitetet
är attraktivt och inkluderande för internationella medarbetare.


Med anledning av ovanstående lämnas härmed förslag till universitetsstyrelsen om 
antagande av en ny policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för 
lärare och forskare vid Lunds universitet. 


Ärendet har förhandlats enligt 11 § MBL den 21 maj 2019. 


Bilaga 1: Rapporten ”Goda och tydliga karriärvägar vid Lunds universitet” 


Förslag till beslut 


‐ Styrelsen beslutar fastställa Lunds universitets anställningsordning enligt 
bilaga a. 


‐ Styrelsen beslutar fastställa policy om anställning och goda och tydliga 
karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet enligt bilaga b. 
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LUNDS UNIVERSITETS ANSTÄLLNINGSORDNING 
Fastställd av universitetsstyrelsen 2019-06-18, §6a. 


Med stöd av 2 kap. 2 § 1 st. 9 p. högskoleförordningen (1993:100) beslutar Lunds universitet om följande 
anställningsordning. 


Innehåll: 


1. Inledning


2. Grundläggande principer och regler om rekrytering och anställning


3. Läraranställningar och tidsbegränsad anställning


3.1. Läraranställningar 


3.2. Tidsbegränsad anställning 


3.3. Förenad anställning 


4. Behörighetskrav, bedömningsgrunder och högskolepedagogisk utbildning


4.1. Inledning 


4.2. Högskolepedagogisk utbildning 


4.3. Behörighetskrav, bedömningsgrunder och förutsättningar för respektive läraranställning 


4.3.1. Professor 


4.3.2. Adjungerad professor 


4.3.3. Gästprofessor 


4.3.4. Seniorprofessor 


4.3.5. Universitetslektor 


4.3.6. Adjungerad universitetslektor 


4.3.7. Biträdande universitetslektor 


4.3.8. Postdoktor 


4.3.9. Universitetsadjunkt 


4.3.10. Adjungerad universitetsadjunkt 


Dnr STYR 2019/1077 
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5. Rekryteringsprocess och beredning av anställnings- och befordringsärenden 


5.1. Anställningens inriktning, kravprofil samt information om ledig anställning (utlysning) 


5.2. Beredningsorgan 


5.3. Gallring, sakkunnigbedömning och yttrande 


5.3.1. Gallring 


5.3.2. Sakkunnigbedömning och yttrande 


5.4. Förenklat förfarande vid tidsbegränsad anställning 


5.5. Kallelse av professor 


5.6. Information om anställningsbeslut 


6. Befordran 


6.1. Befordran till professor 


6.2. Befordran till universitetslektor 


6.2.1. Befordran från en anställning som biträdande universitetslektor 


6.2.2. Befordran från en anställning som universitetsadjunkt 


7. Överklagande 


8. Ikraftträdande 


9. Övergångsbestämmelser 


Förkortningar 


 


 


1. Inledning 
Lunds universitets strategiska plan för perioden 2017–20261 bygger på grundläggande akademiska värden 
som autonomi och akademisk frihet. Planen framhåller att utbildning och forskning ska sträva efter högsta 
kvalitet och vara sammanflätade. Studenter och medarbetare ska erbjudas attraktiva miljöer. Tydliga 
karriärvägar ska säkerställas och universitetet ska arbeta strategiskt med rekrytering. Verksamheten ska 
utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och förmåga att säkra likabehandling för både studenter och 
medarbetare. Utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället ska präglas av 
internationalisering, och det ska finnas tydliga möjligheter för internationell rörlighet för studenter och 
medarbetare. Utbildning och forskning ska sammanflätas i lärandemiljöer där det både undervisas och 
forskas, och där meritering inom utbildning och forskning likställs.2 


Goda och tydliga karriärvägar är både en fråga om verksamhetens behov, utveckling och kvalitet och en 
fråga om individens karriärutveckling och anställningssituation. Ett viktigt arbete för att främja goda och 
tydliga karriärvägar handlar om att tydliggöra och öppna upp karriärsystemet genom utlysningar i 
konkurrens. En annan viktig aspekt är satsningar på karriär- och kompetensutveckling, och en möjlighet att 
befordra till högre anställning vid olika steg i den akademiska karriären. Anställningsordningen bygger på att 


                                                            
1 Dnr STYR 2015/812. 
2 Se också European Commission, The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, Directorate-General for 
Research (Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2005) och European 
Commission, The European Charter for Researchers, Directorate-General for Research (Office for Official 
Publications of the European Communities, Luxembourg 2005). 
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Lunds universitet ska erbjuda fortsatt kompetens- och karriärutveckling inom utbildning och forskning samt 
samverkan med det omgivande samhället inom ramen för anställningen samt att graden av nödvändig 
skicklighet kan variera inom pedagogik, vetenskap och konstnärlig verksamhet beroende på anställningens 
innehåll. 


Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) innehåller regler om läraranställningar. 
Anställningsordningen innehåller de regler för anställning och befordran som Lunds universitet ska tillämpa. 
Anställningsordningen förutsätter att varje fakultet3 som anställer lärare har en tydlig delegationsordning och 
tillhandahåller information om rekryteringsprocessen. Anställningsordningen kompletteras vidare av en 
policy som är avsedd att fungera som ett långsiktigt och vägledande verktyg i det strategiska och operativa 
arbetet med anställning, goda och tydliga karriärvägar samt kompetensförsörjning när det gäller lärare och 
forskare vid Lunds universitet.4 


Anställningsordningen är upplagd på följande sätt. Avsnitt 2 behandlar grundläggande principer och regler 
om rekrytering och anställning, avsnitt 3 läraranställningar och tidsbegränsad anställning. Avsnitt 4 
behandlar behörighetskrav, bedömningsgrunder och högskolepedagogisk utbildning. Avsnitt 5 behandlar 
rekryteringsprocess och beredning av anställnings- och befordringsärenden, avsnitt 6 befordran. Avsnitt 7, 8 
och 9 behandlar överklagande, ikraftträdande och övergångsbestämmelser. Avslutningsvis återfinns en lista 
över förkortningar. 


Avsnitten och delavsnitten inleds i förekommande fall med en textruta som innehåller ett urval av centrala 
bestämmelser i lag, förordning och kollektivavtal. Här återfinns både bestämmelser som återges i fulltext och 
hänvisningar till bestämmelser. Centrala bestämmelser i kollektivavtal behandlas också i brödtexten, och 
detsamma gäller Lunds universitets egen reglering (hänvisningar till specifika kollektivavtal och 
universitetsgemensamma föreskrifter och beslut återfinns i fotnoterna). 


  


                                                            
3 Med fakultet avses i anställningsordningen även universitetets särskilda verksamheter och kultur- och 
museiverksamheterna. 
4 Policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet (Dnr STYR 
2019/311). Se också M. Rönnmar, Goda och tydliga karriärvägar vid Lunds universitet. Rapport (Lunds universitet, 
Lund 2018) (med utredningsstöd av Carina Wickberg vid Universitetsledningens kansli) (Dnr STYR 2017/1545). 
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2. Grundläggande principer och regler om rekrytering och anställning 
 


 


Processer kopplade till anställning och befordran ska noga iaktta principer och regler om likabehandling, 
saklighet och transparens. Vid beslut om anställning ska avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom 
förtjänst och skicklighet, och i beredningen ska frågor om jäv noga beaktas. Rekryteringen av lärare ska 
syfta till att finna lärare med bästa möjliga kompetens och potential för de uppgifter anställningen avser. 


Rekrytering, anställning och befordran ska vara fri från diskriminering. Ett aktivt förebyggande och 
systematiskt arbete med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor är ett väsentligt instrument för att kunna 
uppnå en jämn könsfördelning och ökad mångfald bland universitetets anställda. Lunds universitet ska vid 
rekrytering verka för att uppnå jämn könsfördelning, dels inom respektive lärarkategori, dels med hänsyn till 


1 kap. 9 § RF: 
Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin 
verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. (SFS 2010:1408) 
 


12 kap. 5 § RF: 
Arbetstagare vid förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen anställs av regeringen eller av den 
myndighet som regeringen bestämmer. 


Vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och 
skicklighet. (SFS 2010:1408) 
 


4 kap. 13 § HF: 
Lärare anställs genom beslut av rektor. Detta gäller också beslut med anledning av ansökan om 
befordran som avses i 12 c §. Beslut som rör anställning av professor får inte delegeras. 
(SFS 2017:844) 
 


4 § LOA: 
Vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. 


Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat. (SFS 1994:260) 
 


4 § AF: 
Vid anställning skall myndigheten utöver skickligheten och förtjänsten också beakta sådana sakliga 
grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och 
sysselsättningspolitiska mål. (SFS 1994:373) 
 


Se också: 
16–18 §§ FL om jäv (SFS 2017:900) 


1 kap. 5 § 2 st. HL om jämställdhet mellan kvinnor och män i högskolornas verksamhet 
(SFS 2005:1208) 


1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 1 §, 2 kap. 2 § 2 p. och 3 kap. DL om diskrimineringsgrunder, 
diskrimineringsförbud, positiv särbehandling och aktiva åtgärder (SFS 2008:567, SFS 2014:958, 
SFS 2016:828) 
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det sammanhang inom vilket personen ska verka. I det underlag som tas fram inför beslutet om att informera 
om en ledig anställning ska det potentiella sökfältet redovisas med hänsyn tagen till jämställdhetsmålen.5 


 


3. Läraranställningar och tidsbegränsad anställning 


3.1. Läraranställningar 


 


 


  


                                                            
5 Se Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald (Dnr PE 2011/177), Plan för 
jämställdhetsintegrering vid Lunds universitet 2016–2019 (Dnr STYR 2016/466) och beslut om ny rutin för att öka 
jämställdheten vid rekrytering av professorer (Dnr STYR 2016/1133). 


3 kap. 2 § HL: 
För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid 
högskolorna. 


Anställning som professor är den främsta anställningen som lärare. 


Regeringen meddelar föreskrifter om de behörighetskrav och bedömningsgrunder som ska gälla vid 
anställning av professorer och lektorer. (SFS 2010:701) 
 


3 kap. 6 § HL: 
Om inte någonting annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen, bestämmer varje högskola 
själv vilka kategorier av lärare utöver professor och lektor som skall anställas där, samt om de 
behörighetskrav och bedömningsgrunder som skall gälla vid anställning av sådana lärare. 
(SFS 1997:797) 
 


Se också: 
4 kap. HF 
3 § Professorer (SFS 2010:1064) 


4 § Lektorer (SFS 2010:1064) 


4 a § Biträdande lektorer (SFS 2017:844) 
 


Se också: 
Avtal om tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare, Kollektivavtal slutet mellan 
Arbetsgivarverket och OFR/S, Saco-S, och SEKO, 2011-12-14 


Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor, Kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och 
OFR/S, Saco-S, och SEKO, 2008-09-04 







6 


Med lärare vid Lunds universitet avses 


 professor
 gästprofessor
 adjungerad professor
 seniorprofessor
 universitetslektor
 adjungerad universitetslektor
 biträdande universitetslektor
 postdoktor
 universitetsadjunkt, samt
 adjungerad universitetsadjunkt.
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3.2. Tidsbegränsad anställning 


 


En professor, universitetslektor och universitetsadjunkt ska i första hand anställas med tillsvidareanställning. 
De tidsbegränsade meriteringsanställningarna postdoktor och biträdande universitetslektor är avsedda för 
meritering inom forskning och utbildning och för att bereda innehavarna möjlighet att utveckla sin 
kompetens för fortsatt akademisk karriär. De tidsbegränsade anställningarna adjungerad lärare, gästprofessor 
samt lärare inom konstnärlig verksamhet fyller särskilda funktioner i verksamheten.  


4 § LAS: 
Anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock träffas i de fall som 
anges i 5 och 6 §§ LAS. … (SFS 2016:248) 
 


5 § LAS: 
Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas 


1. för allmän visstidsanställning, 


2. för vikariat 


3. för säsongsarbete … (SFS 2016:248) 
 


Se också: 
6 § LAS om provanställning (SFS 1994:1685) 
 


4 kap. HF: 
9 § En anställning som lärare får tidsbegränsas enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, om det inte 
är fråga om anställning som professor, inbegripet adjungerad professor och gästprofessor, eller om inte 
annat anges i 12 b §. Därutöver gäller 10–12 a §§ i fråga om tidsbegränsning av en anställning (SFS 
2012:523) 
 


10 § Lärare inom konstnärlig verksamhet: 
En lärare inom konstnärlig verksamhet får anställas tills vidare, dock längst fem år. En sådan anställning 
får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. I fråga om anställningen 
gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. (SFS 2010:1064) 
 


Se också: 
11 § Adjungerad professor (SFS 2010:1064) 


12 § Gästprofessor (SFS 2010:1064) 


12 a § Biträdande lektor (SFS 2017:844) 


12 b § om ingående av ny tidsbegränsad anställning efter anställning som biträdande lektor 
(SFS 2012:523) 
 


Se också: 
Avtal om tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare, Kollektivavtal slutet mellan 
Arbetsgivarverket och OFR/S, Saco-S, och SEKO, 2011-12-14 


Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor, Kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och 
OFR/S, Saco-S, och SEKO, 2008-09-04 
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En anställning som universitetslektor eller universitetsadjunkt får tidsbegränsas enligt lagen (1982:80) om 
anställningsskydd. Därutöver gäller 4 kap. 9–12 b §§ HF i fråga om tidsbegränsning av en anställning samt 
kollektivavtalsreglering rörande vissa tidsbegränsade läraranställningar. 


 


3.3. Förenad anställning 


 


En förenad anställning ska tillföra klinisk kompetens till undervisning och forskning. 


 


4. Behörighetskrav, bedömningsgrunder och högskolepedagogisk utbildning 


4.1. Inledning 


Behörighetskrav och bedömningsgrunder följer av reglering i högskolelagen och högskoleförordningen, i 
kollektivavtal samt i anställningsordningen. Mot bakgrund av varje fakultets skilda traditioner och 
förutsättningar kan det vidare finnas behov av ytterligare preciseringar av såväl behörighetskrav som 
bedömningsgrunder på fakultetsnivå (generellt i form av föreskrifter och/eller skrivningar i enskilda 
kravprofiler). En fakultet får dock inte sänka kraven vad gäller behörighet i förhållande till vad som följer av 
lag och förordning, kollektivavtal samt anställningsordningen. 


För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i 
övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen. 


Utöver de generella behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges nedan för respektive anställning kan 
eventuellt ytterligare behörighetskrav och bedömningsgrunder för den specifika anställningen anges i 
kravprofilen. Meritvärderingen ska göras med utgångspunkt i anställningsordningen och den för 
anställningen fastställda kravprofilen. 


Vid bedömningen av sökandes meriter ska hänsyn tas till om det förelegat särskilda skäl som påverkat den 
professionella utvecklingen. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, 


3 kap. 8 § HL: 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en 
anställning som lärare vid en högskola skall vara förenad med en anställning som specialistutbildad 
läkare eller tandläkare eller med en annan anställning än som läkare vid en sådan sjukvårdsenhet som är 
upplåten för medicinsk utbildning och forskning. En förenad anställning får innehas bara av den som 
uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna. 


Den ordning som gäller för anställning av lärare skall gälla också för den anställning som skall vara 
förenad med läraranställningen. 


Innan någon anställs som lärare, skall sjukvårdshuvudmannen ges tillfälle att yttra sig i ärendet, om 
anställningen skall vara förenad med en anställning vid en sjukvårdsenhet. (SFS 1997:797) 
 


4 kap. 2 § HF: 
En högskola får, efter medgivande av en sådan sjukvårdshuvudman som avses i 3 kap. 8 § högskolelagen 
(1992:1434), besluta att en anställning som professor eller lektor vid högskolan ska vara förenad med en 
anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning. I utbildning 
och forskning vid en sådan enhet räknas odontologisk utbildning och forskning in. (SFS 2010:1064) 
 


Se också: 
4 kap. 8 § HF om sjukvårdshuvudmans yttrande (SFS 2010:1064) 
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yrkesverksamhet, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och 
studentorganisationer eller liknande omständigheter. 


 


4.2. Högskolepedagogisk utbildning 


Lunds universitet uppställer som behörighetskrav att sökande till anställning som professor, adjungerad 
professor, universitetslektor, adjungerad universitetslektor, universitetsadjunkt och adjungerad 
universitetsadjunkt som en del av den pedagogiska skickligheten ska ha genomgått högskolepedagogisk 
utbildning som omfattar minst fem veckor. Den högskolepedagogiska utbildningen ska vara relaterad till 
SUHF:s nationella rekommendationer6 och ha som övergripande mål att deltagaren efter avslutad utbildning 
ska visa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utgör en grund för att arbeta professionellt som 
lärare inom högskolan inom sitt ämnesområde och för att medverka i högskoleutbildningens utveckling. 


Om sådan utbildning saknas, ska en bedömning göras om motsvarande kunskaper och färdigheter inhämtats 
på annat sätt och redovisas i underlaget för beslut om anställning. 


Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta 
sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning 
under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås. 


För adjungerade professorer, adjungerade universitetslektorer och adjungerade universitetsadjunkter behöver 
kravet på genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor inte tillämpas om 
anställningstiden är kort (högst ett år) eller anställningens omfattning är begränsad (högst 20 procent). I 
dessa fall ska den anställde istället genomgå en anpassad högskolepedagogisk utbildning där utgångspunkten 
är de arbetsuppgifter som anställningen innefattar. I dessa fall uppställs vidare som villkor för förlängning av 
anställningen att den anställde har genomgått den anpassade högskolepedagogiska utbildningen. 


De tillsvidareanställda lärare som har högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor ska ges 
möjlighet att inom ramen för sin anställning erhålla ytterligare högskolepedagogisk utbildning omfattande 
minst fem veckor. 


  


                                                            
6 SUHF, Rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt 
erkännande (REK 2016:1). 
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4.3. Behörighetskrav, bedömningsgrunder och förutsättningar för respektive läraranställning 
 


4.3.1. Professor 


 


 


Vid anställning som professor ska följande bedömningsgrunder gälla: 


 mycket god nationell och internationell nivå som forskare eller som konstnärlig utövare/forskare, där 
kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och 
tradition. 


 mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda 
undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande 
undervisningsmetoder. 


 god förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen och/eller studerande vid konstnärliga 
utbildningar till konstnärlig självständighet. 


 god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet. 
 god förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet. 


Föreligger utomordentligt god pedagogisk skicklighet och god vetenskaplig skicklighet har 
behörighetskraven för att anställas som professor uppfyllts. 


Föreligger utomordentligt god vetenskaplig skicklighet och god pedagogisk skicklighet har 
behörighetskraven för att anställas som professor uppfyllts. 


  


4 kap. 3 § HF: 
Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl 
vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas som professor inom konstnärlig 
verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. 


Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav 
för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor 
omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten. Varje högskola 
bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en professor. 
(SFS 2010:1064) 
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4.3.2. Adjungerad professor 


 


 


En adjungerad professor anställs med tidsbegränsad anställning. 


Behörig att anställas som adjungerad professor är den som uppfyller behörighetskraven för professor. 


Avsteg från behörighetskraven får emellertid göras om personen har en unik kompetens av särskild vikt för 
den aktuella verksamheten eller för att stärka verksamhetens anknytning till det omgivande samhället. Vid 
bedömning av den sökandes pedagogiska skicklighet ska hänsyn tas till karaktären i den verksamhet den 
sökande har erfarenhet av. 


 


4.3.3. Gästprofessor 


 


 


En gästprofessor anställs med tidsbegränsad anställning. 


Behörig att anställas som gästprofessor är den som är professor eller uppfyller behörighetskraven för 
professor. 


Personen ska ha en speciell kompetens av värde för den aktuella verksamheten. 


  


3 kap. 3 § HL: 
En professor ska anställas tills vidare utan tidsbegränsning, om inte någonting annat följer av andra 
stycket. 


En professor får anställas för en bestämd tid, om det är fråga om … 


2. adjungering till en högskola av någon som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet 
(adjungerad professor) … (SFS 2010:701) 
 


4 kap. 11 § HF: 
En adjungerad professor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning 
får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tolv år. I fråga om anställningen 
gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. (SFS 2010:1064) 


3 kap. 3 § HL: 
En professor ska anställas tills vidare utan tidsbegränsning, om inte någonting annat följer av andra 
stycket. 


En professor får anställas för en bestämd tid, om det är fråga om … 


3. anställning som gästlärare av en person som uppfyller behörighetskraven för professor (gästprofessor). 
(SFS 2010:701) 
 


4 kap. 12 § HF: 
En gästprofessor ska anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. En sådan anställning får 
förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst fem år. I fråga om anställningen 
gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. (SFS 2010:1064) 
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4.3.4. Seniorprofessor 


En seniorprofessor anställs med tidsbegränsad anställning. 


En professor kan efter pensionering anställas som seniorprofessor i enlighet med lagen (1982:80) om 
anställningsskydd. Anställningsavtalet ska ingås för högst ett år åt gången.7  


 


4.3.5. Universitetslektor 


 


 


Vid anställning som universitetslektor ska följande bedömningsgrunder gälla: 


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


 god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och 
annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. 


 förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen och/eller studerande vid 
konstnärliga utbildningar till konstnärlig självständighet. 


 förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet. 
 förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.  


                                                            
7 Se Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet (Dnr LS 2009/542). 


4 kap. 4 § HF: 
Behörig att anställas som lektor är 


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


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


Som bedömningsgrunder vid anställningen av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav 
för behörighet för anställningen gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor 
omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje 
högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en 
lektor. (SFS 2010:1064) 
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4.3.6. Adjungerad universitetslektor 


Enligt kollektivavtal8 avses med adjungerad lärare en deltidsanställning av en arbetstagare som har sin 
huvudsakliga sysselsättning utanför universitets- och högskolesektorn. Syftet med en adjungerad anställning 
är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig 
för en utbildning av hög kvalitet.9 


En adjungerad universitetslektor anställs med tidsbegränsad anställning. En adjungerad universitetslektor 
anställs tillsvidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas. 


Behörig att anställas som adjungerad universitetslektor är den som uppfyller behörighetskraven för 
universitetslektor. 


Vid anställning som adjungerad universitetslektor kan bedömningsgrunderna variera beroende på vilken 
skicklighet som efterfrågas. Bedömningsgrunderna ska tydligt framgå av kravprofilen. Annan skicklighet än 
pedagogisk och vetenskaplig ska kunna ges särskild vikt vid bedömning av den sammanlagda skickligheten. 


 


  


                                                            
8 Avtal om tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare, Kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, 
Saco-S, och SEKO, 2011-12-14. 
9 Avtalet om tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare gäller inte i de fall 4 kap. 10 § HF (om lärare inom 
konstnärlig verksamhet) är tillämplig, se 5 § i avtalet. 
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4.3.7. Biträdande universitetslektor 


(Gäller fr.o.m. den 1 april 2018 (SFS 2017:844)) 


En biträdande universitetslektor anställs med tidsbegränsad anställning. 


Varje fakultet ska, med hänsyn till betydelsen av goda och tydliga karriärvägar samt strategisk rekrytering 
och kompetensförsörjning, fatta ett beslut om en fakultetsgemensam enhetlig och tvingande regel rörande 
den biträdande universitetslektorsanställningens längd. Anställningens längd ska vara minst fyra och högst 
sex år. 


Längden på den biträdande universitetslektorsanställningen ska alltid anges vid utlysningen av anställningen. 


Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande bedömningsgrunder gälla: 


 god förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig forskning, av hög kvalitet samt
pedagogisk förmåga.


Vid anställning som biträdande universitetslektor ska beaktas såväl vetenskaplig/konstnärlig förmåga som 
pedagogisk förmåga. I övrigt ska bedömningen göras med utgångspunkt i för anställningen fastställd 
kravprofil. 


I kravprofilen och informationen om den lediga anställningen vid anställning av en biträdande 
universitetslektor ska även behörighetskraven och bedömningsgrunderna för befordran till universitetslektor 
ingå. De behörighetskrav som ställs för befordran ska utgå från de krav som gäller för rekrytering av en 


4 kap. 4 a § HF: 
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande 
vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått 
motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har 
gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan 
dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, 
föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. 


Varje högskola bestämmer själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en 
biträdande lektor. Inför en sådan anställning ska högskolan även ställa upp de bedömningsgrunder som 
kommer att tillämpas i ett ärende om befordran till lektor enligt 12 c §. (SFS 2017:844) 


4 kap. 12 a § HF: 
En biträdande lektor får anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som 
bestämts av högskolan före anställningen. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att 
utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att 
uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor. 


En anställning enligt första stycket får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den 
biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att 
uppnå syftet med anställningen. 


För en anställning enligt första och andra styckena gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. 


Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får det göras 
undantag från första och andra styckena. (SFS 2017:844) 


Se också: 
4 kap. 12 b § HF om ingående av ny tidsbegränsad anställning efter anställning som biträdande lektor 
(SFS 2012:523) 
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universitetslektor men kan (såsom vid rekrytering) kompletteras utifrån verksamhetens strategiska 
överväganden och behov. 


Biträdande universitetslektor är en anställning som ska ge möjlighet till pedagogisk och 
vetenskaplig/konstnärlig meritering. I första hand ska anställningen ge utrymme för meritering inom 
forskning. Inom ramen för anställningen ska möjlighet även ges till högskolepedagogisk utbildning 
motsvarande minst fem veckor. 


 


4.3.8. Postdoktor 


Enligt kollektivavtal10 avses med postdoktor en arbetstagare som i huvudsak ska bedriva forskning. Även 
undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 


Med postdoktor avses en arbetstagare som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som 
bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om 
det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av 
sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra 
liknande omständigheter. 


En postdoktor anställs med tidsbegränsad anställning. En postdoktor anställs tillsvidare, dock längst två år. 
Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av 
sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra 
liknande omständigheter. 


Vid anställning som postdoktor ska följande bedömningsgrund gälla: 


 god förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet, av god kvalitet 
samt pedagogisk förmåga. 


Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig/konstnärlig förmåga. I övrigt ska 
bedömningen göras med utgångspunkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. 


Postdoktor är en anställning som ska ge möjlighet till vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk meritering. I 
första hand ska anställningen ge utrymme för meritering inom forskning. Inom ramen för anställningen ska 
möjlighet även ges till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst tre veckor.  


                                                            
10 Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor, Kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, Saco-
S, och SEKO, 2008-09-04. 
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4.3.9. Universitetsadjunkt 


Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har 
avlagt examen på avancerad nivå eller på annat inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens 
som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i 
anställningen. 


Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett 
krav för behörighet för anställning gälla. 


Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande bedömningsgrunder gälla: 


 goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår. 
 god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och 


annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. 
 mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen. 


 


4.3.10. Adjungerad universitetsadjunkt 


Enligt kollektivavtal11 avses med adjungerad lärare en deltidsanställning av en arbetstagare som har sin 
huvudsakliga sysselsättning utanför universitets- och högskolesektorn. Syftet med en adjungerad anställning 
är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig 
för en utbildning av hög kvalitet.12 


En adjungerad universitetsadjunkt anställs med tidsbegränsad anställning. En adjungerad universitetsadjunkt 
anställs tillsvidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas. 


Behörig att anställas som adjungerad universitetsadjunkt är den som uppfyller behörighetskraven för 
universitetsadjunkt. 


Vid anställning som adjungerad universitetsadjunkt kan bedömningsgrunderna variera beroende på vilken 
skicklighet som efterfrågas. Bedömningsgrunderna ska tydligt framgå av kravprofilen. Annan skicklighet än 
pedagogisk och vetenskaplig ska kunna ges särskild vikt vid bedömning av den sammanlagda skickligheten. 


 


5. Rekryteringsprocess och beredning av anställnings- och befordringsärenden 


5.1. Anställningens inriktning, kravprofil samt information om ledig anställning (utlysning) 


 


 


                                                            
11 Avtal om tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare, Kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och 
OFR/S, Saco-S, och SEKO, 2011-12-14. 
12 Avtalet om tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare gäller inte i de fall 4 kap. 10 § HF (om lärare inom 
konstnärlig verksamhet) är tillämplig, se 5 § i avtalet. 


6 § AF: 
En myndighet som avser att anställa en arbetstagare skall på något lämpligt sätt informera om detta så att 
de som är intresserade av anställningen kan anmäla det till myndigheten inom en viss tid. 


När det gäller en anställning som regeringen skall besluta om efter förslag eller anmälan från en 
myndighet eller dess chef, skall myndigheten informera om den lediga anställningen. 


Någon information behöver inte lämnas, om särskilda skäl talar mot det. (SFS 1994:373) 
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Beredningen ska följa samma regler i anställnings- och befordringsärenden. 


Beslut om att utlysa en ledig anställning ska baseras på en strategisk och övergripande planering rörande 
rekrytering och kompetensförsörjning. När ett rekryteringsbehov har konstaterats ska beslut fattas om 
anställningens inriktning, kravprofil och om att informera om ledig anställning. 


Anställningar som professor, adjungerad professor, gästprofessor, universitetslektor, adjungerad 
universitetslektor, biträdande universitetslektor, postdoktor, universitetsadjunkt och adjungerad 
universitetsadjunkt ska ha en ämnesinriktad benämning. Den ska vara tydligt angiven och definierad med 
utgångspunkt i rekryteringsmål och jämställdhets- och likabehandlingsplaner. För att universitetet ska kunna 
uppnå en jämnare könsfördelning och ökad mångfald ska anställningens inriktning bestämmas brett och 
tillräckligt övergripande. Om särskilda skäl finns kan dock inriktningen specificeras. Om anställningens 
inriktning förändras över tid kan benämningen ändras. Detta kan ske under anställningen om benämningen 
blivit missvisande eller obsolet eller i samband med prövning om befordran. 


För varje ledig anställning ska en kravprofil upprättas och utgöra underlag för informationen om 
anställningen. Vid tidsbegränsad anställning ska informationen om anställningen även ange 
anställningstiden. 


Av anställningens kravprofil ska tydligt framgå de behörighetskrav och bedömningsgrunder som 
anställningsordningen stadgar samt de kompletterande behörighetskrav och bedömningsgrunder som 
uppställs utifrån verksamhetens strategiska överväganden och behov. 


För att främja jämställdhet och mångfald och för att underlätta mobilitet och rekrytering av internationell 
kompetens ska anställningar som huvudregel utlysas internationellt. 


 


5.2. Beredningsorgan 


 


 


Vid varje fakultet ska finnas minst en lärarförslagsnämnd. Vid behov kan rektor även fatta beslut om 
tillfälliga lärarförslagsnämnder. Lärarförslagsnämnden ska lämna förslag på anställning som professor 
(inklusive adjungerad professor och gästprofessor). Under lärarförslagsnämnden kan delar av beredningen 
beredas av en rekryteringskommitté. För övriga läraranställningar kan en beredningsgrupp inrättas. 


En lärarförslagsnämnd ska bestå av en ordförande, minst tre lärarrepresentanter samt två 
studeranderepresentanter. Därutöver ska utses minst två lärarsuppleanter samt minst en studerandesuppleant. 
En av lärarrepresentanterna ska utses som vice ordförande, tillika ställföreträdande ordförande. En 
lärarförslagsnämnd är beslutsför när ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. 
Institutionsföreträdare kan delta i nämndens beredning och har då närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 


En rekryteringskommitté består i huvudsak av ledamöter i lärarförslagsnämnden som bedöms lämpliga att 
bereda delar av beredningen för att underlätta och påskynda processen. Rekryteringskommittén ska minst 
bestå av en ledamot i lärarförslagsnämnden, en studeranderepresentant samt en institutionsföreträdare. 


En beredningsgrupp är ett mindre beredningsorgan på institutionsnivå. I beredningsgruppen ska det finnas 
minst en studeranderepresentant. 


4 kap. 5 § HF: 
Om en grupp av personer ska lämna förslag på sökande som bör komma i fråga för en anställning som 
lärare, ska kvinnor och män vara jämställt representerade i gruppen. Detta gäller dock inte om det finns 
synnerliga skäl. (SFS 2010:1064) 
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Lärarförslagsnämnder, rekryteringskommittéer och beredningsgrupper ska ha jämställd representation 
(se 4 kap. 5 § HF). 


Det finns inget krav på att använda sig av ett beredningsorgan vid anställning av en redan kompetensprövad 
professor som gästprofessor eller vid förnyad anställning av en adjungerad professor, gästprofessor eller 
professor inom konstnärlig verksamhet. Dekanen kan föreslå anställning i dessa fall. 


 


5.3. Gallring, sakkunnigbedömning och yttrande 


5.3.1. Gallring 


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


 


5.3.2. Sakkunnigbedömning och yttrande 


 


 


Högskoleförordningens regel i 4 kap. 6 § om sakkunnigbedömning vid anställning som professor 
kompletteras av reglering vid Lunds universitet. 


Vid Lunds universitet gäller att sakkunnigbedömning om de sökandes skicklighet ska hämtas in från minst 
en extern sakkunnig vid: 


 anställning av en professor (inbegripet en adjungerad professor och en inte redan kompetensprövad 
gästprofessor), 


 anställning av en universitetslektor, 
 anställning av en biträdande universitetslektor, 
 befordran till anställning som professor, samt 
 befordran till anställning som universitetslektor. 


Sakkunnigbedömning behöver inte hämtas in om det är uppenbart obehövligt för prövningen av 
skickligheten. 


Om bedömning ska hämtas in från två eller fler personer, och om det inte finns synnerliga skäl, ska kvinnor 
och män vara jämställt representerade. 


Vid fler än en sakkunnig kan en gemensam beskrivning och/eller bedömning av de sökandes skicklighet 
lämnas. Vid oenighet ska detta framgå av yttrandet. Sakkunnig(a) kan ges i uppdrag att endast ge förslag på 
en tätgrupp utan inbördes rangordning. Sakkunnig(a) ska alltid bedöma de sökandes pedagogiska och 
vetenskapliga/konstnärliga skicklighet utifrån kravprofilen och anställningsordningen, men kan även ges i 
uppdrag att bedöma andra i kravprofilen angivna krav eller bedömningsgrunder. 


Inför beslut om anställning bör referenstagning ske. 


4 kap. 6 § HF: 
Vid anställning som professor (inbegripet adjungerad professor) ska sakkunnigbedömning om de 
sökandes skicklighet hämtas in, om det inte är uppenbart obehövligt för prövningen av skickligheten. 


Om en bedömning hämtas in från två eller fler personer, ska kvinnor och män vara jämställt 
representerade. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl. (SFS 2010:1064) 
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Inför beslut om anställning ska det finnas ett yttrande eller protokoll som underlag för beslutet. 


 


5.4. Förenklat förfarande vid tidsbegränsad anställning 


Vid anställning av lärare med tidsbegränsad anställning om högst ett år i form av allmän visstidsanställning 
och vikariat enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd får ett förenklat anställningsförfarande tillämpas. 
Ett förenklat anställningsförfarande innebär att vid dessa anställningar kan krav på att använda sig av ett 
beredningsorgan vid anställning och krav på sakkunnigbedömning uteslutas. 


Andra gällande regler om rekrytering och anställning gäller i dessa fall, såsom att vid beslut om anställning 
ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet, och att urval och beslut om 
anställning ska baseras på en bedömning utifrån aktuella behörighetskrav och bedömningsgrunder. 


 


5.5. Kallelse av professor 


 


 


Rektor kan kalla till en anställning som professor. Kallelse ska ske i enlighet med gällande föreskrifter 
beslutade av universitetsstyrelsen.13 Kallelseförfarandet ska användas restriktivt och som ett verktyg för 
strategiska rekryteringar. Förfarandet syftar till att underlätta och påskynda rekrytering av internationellt 
framstående forskare och bör också användas som ett strategiskt instrument för att uppnå en jämnare 
könsfördelning. 


  


                                                            
13 Föreskrifter om handläggning inför rektors beslut att kalla till anställning som professor (Dnr STYR 2015/137). 


4 kap. 7 § HF: 
En högskola får kalla en person till anställning som professor om anställningen av personen är av 
särskild betydelse för en viss verksamhet för högskolan. Om en högskola kallar en person till anställning, 
ska skälen för varför anställningen är av särskild betydelse för högskolan dokumenteras. 


Endast den som har behörighet för anställningen enligt 3 § får anställas genom kallelse. 


Beslut om att kalla en person till anställning fattas av rektor och får inte delegeras. 


Vid anställning genom kallelse behöver inte någon sådan information som avses i 6 § första stycket 
anställningsförordningen (1994:373) lämnas. Bestämmelserna om sakkunnigbedömning i 6 § ska 
tillämpas. (SFS 2010:1064) 
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5.6. Information om anställningsbeslut 


 


 


6. Befordran 


6.1. Befordran till professor 


Beslut om prövning om befordran från en anställning som universitetslektor till en anställning som professor 
ska baseras på ett strategiskt övervägande. I övervägandet ska ingå en bedömning om den anställde lämnat 
dokumenterade bidrag till verksamhetens utveckling och bedömts lämplig för befordran. 


En universitetslektor som är anställd tillsvidare kan efter ansökan befordras till professor om behörighet för 
anställning som professor föreligger. 


Den anställde ska uppvisa progression inom pedagogisk och vetenskaplig/konstnärlig skicklighet, sett ur ett 
övergripande och långsiktigt perspektiv. 


Enligt ett beslut av universitetsstyrelsen14 är det inte möjligt för rektor eller prorektor vid Lunds universitet 
att ansöka om befordran till professor under sin mandatperiod.15 


  


                                                            
14 Universitetsstyrelsens beslut 2018-10-26 § 8 avseende ny process för rekrytering av rektor och prorektor vid Lunds 
universitet (dnr STYR 2017/1743). 
15 Detta ska uppfattas så att beslutet inte förhindrar behandling av en ansökan om befordran som inlämnats före 
mandatperiodens början och inte heller hindrar att rektor eller prorektor söker en utlyst anställning som professor vid 
Lunds universitet. 


7 § AF: 
Information om myndighetens beslut om anställning skall lämnas på myndighetens anslagstavla. 


Första stycket behöver inte tillämpas vid 


– anställning som beräknas vara högst sex månader, 


– anställning av dem som redan är aspiranter hos myndigheten. (SFS 1994:373) 
 


Se också: 
8 § AF om anslagets innehåll (SFS 1994:373) 
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6.2. Befordran till universitetslektor 


6.2.1. Befordran från en anställning som biträdande universitetslektor 


(Gäller för biträdande universitetslektorer som fått en anställning som utlysts efter den 1 april 2018) 


 


I kravprofilen och informationen om en ledig anställning som biträdande universitetslektor ska även 
behörighetskraven och bedömningsgrunderna för befordran till universitetslektor ingå. 


En biträdande universitetslektors arbete och meritering bör utvärderas efter halva anställningstiden. Den 
anställde ska få anvisningar inom vilka områden vederbörande behöver utvecklas för att kunna befordras till 
en tillsvidareanställning som universitetslektor. 


En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som 
universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en 
prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som framgår av anställningsordningen och 
kravprofilen. 


Den anställde ska uppvisa progression inom pedagogisk och vetenskaplig/konstnärlig skicklighet, sett ur ett 
övergripande och långsiktigt perspektiv. 


En biträdande universitetslektor kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle. Ansökan ska inges till 
berörd fakultet senast sex månader innan anställningen upphör. Beslut om befordran eller avslag på ansökan 
om befordran ska fattas innan anställningen upphör. 


 


(Gäller för biträdande universitetslektorer som fått en anställning som utlysts före den 1 april 2018) 


Enligt kollektivavtal16 ska en biträdande universitetslektor ha rätt att, i enlighet med Lunds universitets 
anställningsordning, ansöka om befordran till en anställning tillsvidare som universitetslektor. 


En anställning som biträdande universitetslektor (anställd från och med den 1 juli 2013) bör utvärderas efter 
halva anställningstiden. Den anställde ska skriftligen få anvisningar inom vilka eventuella områden 
vederbörande speciellt behöver förkovra sig för att kunna befordras till en tillsvidareanställning som 
universitetslektor. 


En biträdande universitetslektor (anställd från och med den 1 juli 2013) ska efter ansökan befordras till en 
anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och 


                                                            
16 Lokalt kollektivavtal om meriteringsanställning – biträdande universitetslektor, Kollektivavtal slutet mellan Lunds 
universitet, OFR/S, Saco-S, och SEKO, 2013-06-26 (Dnr PE 2013/365). 


4 kap. 12 c § HF: 
En biträdande lektor som är anställd enligt 12 a § vid en högskola ska efter ansökan befordras till lektor 
vid den högskolan, om han eller hon 


1. har behörighet för en anställning som lektor, och 


2. vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som högskolan 
enligt 4 a § andra stycket har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. 


En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor. (SFS 2017:844) 
 


4 kap. 13 § HF: 
Lärare anställs genom beslut av rektor. Detta gäller också beslut med anledning av ansökan om 
befordran som avses i 12 c §. Beslut som rör anställning av professor får inte delegeras. 
(SFS 2017:844) 
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dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som framgår 
av utlysningen/kravprofilen. En biträdande universitetslektor kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle. 


Ansökan ska inges till berörd fakultet senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid. Beslut om befordran 
eller avslag på ansökan om befordran ska ha fattats senast tre månader efter ansökan. Vid förlängd 
anställningstid på grund av särskilda skäl gäller att ansökan ska inges senast efter 3 år och 6 månader faktisk 
tjänstgöring, med hänsyn till att anställningstiden inte kan överstiga 6 år och att ansökan måste inges senast 6 
månader innan anställningen upphör. 


 


6.2.2. Befordran från en anställning som universitetsadjunkt 


Beslut om prövning om befordran från en anställning som universitetsadjunkt till en anställning som 
universitetslektor ska baseras på ett strategiskt övervägande. I övervägandet ska ingå en bedömning om den 
anställde lämnat dokumenterade bidrag till verksamhetens utveckling och bedömts lämplig för befordran. 


En universitetsadjunkt som är anställd tillsvidare kan efter ansökan befordras till universitetslektor om 
behörighet för anställning som universitetslektor föreligger. 


Den anställde ska uppvisa progression inom pedagogisk eller vetenskaplig/konstnärlig skicklighet, sett ur ett 
övergripande och långsiktigt perspektiv. 


 


7. Överklagande 
 


 


För det fall ett beslut överklagas ska yttrande till Överklagandenämnden för högskolan avges. 


 


8. Ikraftträdande 
Ovanstående anställningsordning träder i kraft 2019-07-01 och ersätter då Lunds universitets 
anställningsordning fastställd av universitetsstyrelsen 2018-02-16 (Dnr STYR 2017/1906). 


9. Övergångsbestämmelser 
Vid anställningsförfaranden som påbörjats före den 1 april 2018 gäller de äldre bestämmelserna i 4 kap. 12 a 
§ högskoleförordningen (1993:100) och Lokalt kollektivavtal om meriteringsanställning – biträdande 
universitetslektor, Kollektivavtal slutet mellan Lunds universitet, OFR/S, Saco-S, och SEKO, 2013-06-26 
(Dnr PE 2013/365). 


12 kap. 2 § HF: 
Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas: 


1. beslut om anställning vid en högskola, med undantag av beslut om anställning som doktorand eller 
som lektor vid befordran enligt 4 kap. 12 c §, 


2. beslut enligt 4 kap. 13 § att avslå en ansökan om befordran, 


… (SFS 2017:844) 
 


12 kap. 5 § HF: 
Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte överklagas. (SFS 2002:81) 
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Vid anställningsförfaranden som påbörjas efter den 1 april 2018 ska de nya bestämmelserna i 4 kap. 4 a och 
12 c §§ och bestämmelserna i 4 kap. 12 a och 13 §§ och 12 kap. 2 § i den nya lydelsen i 
högskoleförordningen (1993:100) tillämpas (SFS 2017:844).17 


 


 


Förkortningar 
AF Anställningsförordningen 


DL Diskrimineringslagen 


FL Förvaltningslagen 


HF Högskoleförordningen 


HL Högskolelagen  


LAS Anställningsskyddslagen 


LOA Lagen om offentlig anställning 


RF Regeringsformen 


SUHF Sveriges universitets- och högskoleförbund 


                                                            
17 Se också Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till högskoleförordningen, SFS 2017:844. 
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POLICY OM ANSTÄLLNING OCH GODA OCH 
TYDLIGA KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE OCH 
FORSKARE VID LUNDS UNIVERSITET 


Fastställd av universitetsstyrelsen 2019-06-18, §6b 


Inledning och syfte 
Lunds universitet är ett fullskaligt, forskningsintensivt, mångfacetterat och decentraliserat universitet. Att 
främja goda och tydliga karriärvägar i alla delar av verksamheten är av största vikt. Det är vidare 
angeläget att arbetet på detta område styrs av gemensamma principer och regler. Högskolelagen 
(1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) innehåller regler om läraranställningar. 
Anställningsordningen1 innehåller de regler för anställning och befordran som Lunds universitet 
tillämpar. 


Denna policy kompletterar anställningsordningen och är avsedd att fungera som ett långsiktigt och 
vägledande verktyg i det strategiska och operativa arbetet med anställning, goda och tydliga karriärvägar 
samt kompetensförsörjning när det gäller lärare och forskare vid Lunds universitet.2 


1 Dnr STYR 2019/1077 
2 Se vidare M. Rönnmar, Goda och tydliga karriärvägar vid Lunds universitet. Rapport (Lunds universitet, Lund 
2018) (med utredningsstöd av Carina Wickberg vid Universitetsledningens kansli) (Dnr STYR 2017/1545). Policyn 
baseras på den analys och de rekommendationer som togs fram i rapporten. Rapporten innehåller också en 
presentation och analys av den gällande rättsliga regleringen vid Lunds universitet rörande karriärvägar, rekrytering, 
anställningens ingående och upphörande, anställningsformer samt befordran. 


STYR 2019/1076 
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Strategiska utgångspunkter 
Lunds universitets strategiska plan för perioden 2017–20263 bygger på grundläggande akademiska värden 
som autonomi och akademisk frihet. Planen framhåller att utbildning och forskning ska sträva efter högsta 
kvalitet och vara sammanflätade. Studenter och medarbetare ska erbjudas attraktiva miljöer. Tydliga 
karriärvägar ska säkerställas och universitetet ska arbeta strategiskt med rekrytering. Verksamheten ska 
utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och förmåga att säkra likabehandling för både studenter och 
medarbetare. Utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället ska präglas av 
internationalisering, och det ska finnas tydliga möjligheter för internationell rörlighet för studenter och 
medarbetare. Utbildning och forskning ska sammanflätas i lärandemiljöer där det både undervisas och 
forskas, och där meritering inom utbildning och forskning likställs.4 


Goda och tydliga karriärvägar hänger nära samman med frågor om kompetensförsörjning, rekrytering och 
olika anställningar. Kompetensförsörjningen vid universitetet bestäms i huvudsak av utbildningens och 
forskningens behov. Goda och tydliga karriärvägar är både en fråga om verksamhetens behov, utveckling 
och kvalitet och en fråga om individens karriärutveckling och anställningssituation. Ett viktigt arbete för 
att främja goda och tydliga karriärvägar handlar om att tydliggöra och öppna upp karriärsystemet genom 
utlysningar i konkurrens. En annan viktig aspekt är satsningar på kompetensutveckling, och en möjlighet 
att befordra till högre anställning vid olika steg i den akademiska karriären. Detta medger 
karriärutveckling inom ramen för en anställning som en gång erhållits i öppen konkurrens. Givet de skilda 
traditionerna och förutsättningarna vid fakulteterna vid Lunds universitet handlar det inte om en god och 
tydlig karriärväg, utan om flera olika karriärvägar liksom om karriärvägar inom och utom akademin. Den 
svenska debatten har sedan flera år fokuserat på yngre forskares och lärares karriärvägar samt den stora 
förekomsten av forskaranställningar. Forskaranställningen finansieras ofta av externa forskningsmedel 
och är relativt otrygg, innefattar begränsat utrymme för undervisning och pedagogisk meritering samt 
medför inte någon möjlighet att bli prövad för befordran till universitetslektor eller professor. 


En professor, universitetslektor och universitetsadjunkt ska i första hand anställas med 
tillsvidareanställning. De tidsbegränsade meriteringsanställningarna postdoktor och biträdande 
universitetslektor samt de tidsbegränsade anställningarna adjungerad lärare, gästprofessor samt lärare 
inom konstnärlig verksamhet fyller alla särskilda funktioner i verksamheten. 


Det finns en grundläggande spänning som måste hanteras mellan, å ena sidan, det meritokratiska 
systemet, grundlagsreglering om förtjänst och skicklighet samt utlysning av läraranställningar i 
konkurrens, och, å andra sidan, anställningsskyddslagens regler om automatisk omvandling av 
tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning, omplacering och företrädesrätt till återanställning. 


Goda och tydliga karriärvägar främjar jämställdhet, likabehandling och mångfald samt 
internationalisering och mobilitet. Meriteringsanställningar, som postdoktorsanställningar och biträdande 
universitetslektorsanställningar, intar en särskild plats i detta sammanhang. Goda och tydliga karriärvägar 
gör Lunds universitet till en attraktiv, konkurrenskraftig och god arbetsgivare, som har möjlighet att 
rekrytera och behålla de mest kompetenta medarbetarna. Detta främjar i sin tur högsta kvalitet i 
utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. 


3 Dnr STYR 2015/812. 
4 Se också European Commission, The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, Directorate-General for 
Research (Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2005) och European 
Commission, The European Charter for Researchers, Directorate-General for Research (Office for Official 
Publications of the European Communities, Luxembourg 2005). 
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Principer och åtgärder 
Följande principer ska vara vägledande för arbetet med anställning och goda och tydliga karriärvägar för 
lärare och forskare vid Lunds universitet. 
 
Princip 1: 
Utveckla det strategiska, långsiktiga och proaktiva arbetet med goda och tydliga karriärvägar, 
rekrytering och kompetensförsörjning på alla nivåer i organisationen. 
 
Exempel på åtgärder: 


 Utforma kompetensförsörjningsplaner på olika nivåer i organisationen som ett stöd i detta arbete, 
och använd kontinuerliga diskussioner och återkommande avstämningar, exempelvis i samband 
med årliga budget- och verksamhetsdialoger, som ett sätt att utveckla arbetet. 


 Använd aktivt samarbetet med andra lärosäten inom ramen för olika nätverk (exempelvis LERU 
och U21) för inspiration, stöd och jämförelse i detta arbete. 


 Koppla dagliga och operativa beslut i verksamheten på detta område nära till de strategiska och 
långsiktiga målsättningarna. 


 Säkerställ att chefer och ledare på olika nivåer av organisationen erbjuds stöd och genomgår 
utbildning som rustar dem för att utveckla detta strategiska arbete, göra prioriteringar samt fatta 
korrekta arbetsgivar- och arbetsledningsbeslut när det gäller exempelvis rekrytering, anställning 
samt bemanningsfrågor i anslutning till ansökningar om externa forskningsmedel. 


 
Princip 2: 
Utveckla arbetet med rekrytering, och säkerställ att alla rekryteringsprocesser noga iakttar 
principer och regler om likabehandling, saklighet och transparens. 
 
Exempel på åtgärder: 


 Utveckla arbetet med rekrytering och rekryteringsprocessens alla delar, exempelvis vad gäller 
utbildning av ledamöter i lärarförslagförslagsnämnderna, upprättandet av tydliga och breda 
kravprofiler, instruktioner till sakkunniga, bedömningen av den pedagogiska skickligheten, 
internationell utlysning och proaktivt arbete för att säkra en bred rekryteringsbas samt 
jämställdhetsintegrering. 


 Säkerställ att anställningar utlyses öppet, brett och internationellt, att avseende fästs bara vid 
sakliga grunder samt att beredningsorgan och sakkunnigbedömning används i enlighet med 
anställningsordningen. En universitetslektor och universitetsadjunkt ska i första hand erbjudas en 
tillsvidareanställning. Undvik långa och upprepade tidsbegränsade anställningar (i form av allmän 
visstidsanställning och vikariat i enlighet med anställningsskyddslagen (1982:80)) och automatisk 
omvandling till tillsvidareanställning av universitetslektorer och universitetsadjunkter. Av stor 
betydelse i detta sammanhang är strategiskt arbete med rekrytering och kompetensförsörjning,  
god framförhållning, aktiv arbetsledning, professionellt HR-arbete samt ett utvecklat karriärstöd. 


 Säkerställ att anställningar utlyses med en bred ämnesinriktning och att ämnesinriktningar och 
kravprofiler som tar sikte på en viss sökande inte förekommer. En sådan praktik riskerar att leda 
till intern rekrytering och begränsad jämställdhet och mobilitet samt i förlängningen också till ett 
allvarligt underminerande av tilliten till rekryteringsprocesserna vid Lunds universitet. 


 Utveckla det universitetsgemensamma stödet liksom samverkan och erfarenhetsutbytet mellan 
fakulteterna på rekryteringsområdet. 
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Princip 3: 
Använd meriteringsanställningar – särskilt biträdande universitetslektorsanställningar, men även 
postdoktorsanställningar – i stor utsträckning, och som ett tydligt steg i ett sammanhållet 
akademiskt karriärsystem. 
 
Exempel på åtgärder: 


 Analysera utmaningar och hinder inom varje fakultet och institution för att öka användningen av 
meriteringsanställningar, och sätt att överkomma dessa hinder. 


 Avsätt särskilda resurser för satsningar på meriteringsanställningar, och ge fakulteter och 
institutioner incitament och instruktioner att använda meriteringsanställningar. 


 Säkerställ att regleringen och den strategiska användningen av biträdande 
universitetslektorsanställningar – liksom de praktiska förutsättningarna för den biträdande 
universitetslektorns arbete och meritering – uppfyller det lagstadgade syftet med den biträdande 
universitetslektorsanställningen, d.v.s. att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som 
forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven för 
anställning som universitetslektor (se 4 kap. 12 a § HF). 


 Utlys anställningar som biträdande universitetslektor öppet, brett och internationellt. Mobilitet 
och internationella erfarenheter av olika slag bör vara meriterande vid anställning, och ett syfte 
med den biträdande universitetslektorsanställningen är att attrahera de bäst kvalificerade 
kandidaterna samt att främja mobilitet och jämställdhet. Detsamma bör gälla för 
postdoktorsanställningar. 


 Utveckla ett tydligt stöd för kompetens- och karriärutveckling för biträdande universitetslektorer, 
exempelvis genom kompetensutvecklingsplaner som dokumenteras och regelbundet uppdateras. 


 Involvera meriteringsanställda i utbildning, forskning och samverkan med det omgivande 
samhället samt ta dem och deras idéer tillvara i verksamhetsutveckling, ledning och 
administration. 


 För en aktiv dialog med forskningsråd, forskningsfinansiärer och andra aktörer för att möjliggöra 
satsningar på meriteringsanställningar. 


 
Princip 4: 
Minska användningen av forskaranställningar betydligt med målet att så långt som möjligt 
undvika dessa, särskilt tillsvidareanställningar som forskare och forskaranställningar på deltid 
med låg sysselsättningsgrad. 
 
Exempel på åtgärder: 


 Analysera utmaningar och hinder inom varje fakultet och institution för att minska användningen 
av forskaranställningar, och sätt att överkomma dessa hinder. 


 Undersök gruppen forskare och forskande och undervisande personal närmare för att ta fram 
adekvata åtgärder. 


 Arbeta både med åtgärder för att så långt som möjligt undvika nya forskaranställningar, och med 
åtgärder för att hitta lösningar och främja goda och tydliga karriärvägar för redan anställda 
forskare, såväl inom som utom akademin. 


 Arbeta för breddad ämnesmässig och pedagogisk kompetens för att underlätta användningen av 
meriteringsanställningar och andra läraranställningar istället för forskaranställningar. 


 Säkerställ att chefer och ledare på olika nivåer av organisationen erbjuds och genomgår 
utbildning samt erhåller stöd så att de kan ta en aktiv roll och fatta korrekta arbetsgivar- och 
arbetsledningsbeslut när det gäller exempelvis rekrytering, anställning samt bemanningsfrågor i 
anslutning till ansökningar om externa forskningsmedel. 
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Princip 5: 
Utveckla stödet för akademisk meritering, kompetensutveckling och karriärutveckling. 
Exempel på åtgärder: 


 Utveckla stödet för akademisk meritering, kompetensutveckling och karriärutveckling – för 
arbete inom och utom akademin – för enskilda lärare och forskare i olika steg av karriären, med 
start redan i utbildningen på forskarnivå. 


 Kombinera fakultetsövergripande satsningar på universitetsgemensam nivå med fakultets- och 
institutionsspecifika satsningar, och tillse att de erbjuds också på engelska för internationella 
medarbetare. Kombinera stöd som erbjuds brett och med digitala inslag, med särskilda, mer 
utvecklade, universitetsgemensamma program med inslag av nätverkande och mentorskap. 
Använd aktivt de årliga utvecklingssamtalen och kompetensutvecklingsplaner som dokumenteras 
och regelbundet uppdateras i arbetet med karriärutveckling. 


 Utveckla introduktionen av nya medarbetare, särskilt internationella medarbetare. 
 Använd aktivt samarbetet med andra lärosäten inom ramen för olika nätverk (exempelvis LERU 


och U21) för inspiration, stöd och jämförelse i detta arbete. 
 
Princip 6: 
Utveckla det aktivt förebyggande och systematiska arbetet med jämställdhets- och 
likabehandlingsfrågor. 
 
Exempel på åtgärder: 


 Säkerställ att rekrytering, anställning och befordran är fri från diskriminering. 
 Arbeta aktivt förebyggande och systematiskt med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor i alla 


delar av verksamheten (exempelvis i förhållande till rekrytering, arbetsledning och 
anställningsvillkor (även som vid nomineringar, utseende av representanter till olika organ 
o.s.v.)). 


 Utveckla det universitetsgemensamma stödet samt samverkan och erfarenhetsutbytet mellan 
fakulteterna på jämställdhets- och likabehandlingsområdet. 


 Använd aktivt samarbetet med andra lärosäten inom ramen för olika nätverk (exempelvis LERU 
och U21) för inspiration, stöd och jämförelse i detta arbete. 


 Parallellt med ett fortsatt fokus på den ojämna könsfördelningen bland professorer är det lika 
angeläget att driva ett aktivt jämställdhetsarbete vid annan lärarrekrytering, i synnerhet när det 
gäller meriteringsanställningarna postdoktor och biträdande universitetslektor. 


 Utgå från befintlig forskning i arbetet med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, och 
involvera lärare och forskare vid Lunds universitet med specialistkompetens på detta område i 
arbetet. 


 
Princip 7: 
Utveckla Lunds universitet som internationellt lärosäte, och säkerställ att det finns ett 
internationellt perspektiv i all verksamhet samt att universitetet är attraktivt och inkluderande för 
internationella medarbetare. 
 
Exempel på åtgärder: 


 Säkerställ att anställningar utlyses öppet, brett och internationellt. Informera också om fördelarna 
med att vara verksam vid Lunds universitet, och att bo och leva i Sverige, exempelvis de särskilt 
goda möjligheterna att här kombinera arbetsliv och familjeliv. 


 Utveckla introduktionen av internationella medarbetare liksom det fortsatta stödet under 
anställningen för akademisk meritering, kompetensutveckling och karriärutveckling. 


 Säkerställ att internationella medarbetare erbjuds utbildning i svenska, liksom praktiska 
möjligheter att tillgodogöra sig densamma. Svenska är myndighetsspråk vid Lunds universitet, 
och mycket utbildning är svenskspråkig. Studier i svenska (och tillgång, tid och stöd för sådana 
studier) spelar mot denna bakgrund en särskilt viktig roll för att de internationella medarbetarna 
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ska kunna integreras i utbildningen, i arbetsmiljön och i det kollegiala samarbetet och ledarskapet 
på institutionen och fakulteten. 


 Säkerställ att krav på kunskaper i svenska inte uppställs tidigare än nödvändigt i den akademiska 
karriären för att främja internationell mobilitet och en bred rekryteringsbas, särskilt för 
meriteringsanställningar. 


 Säkerställ att viktig information på alla nivåer i organisationen, exempelvis rörande regelverk och 
rekryteringsprocesser, finns på engelska, och att utbildning, forskning och samverkan med det 
omgivande samhället kan utvecklas genom kommunikation på engelska vid Lunds universitet för 
att universitetet ska kunna bevara och förstärka sin position i dagens globala forsknings- och 
utbildningslandskap. 








Sekt ionen Ekonomi  


Ekonomiskt utfall per den 30 april 2019 samt prognos 1 för 2019 


Sammanfattning 


 Lunds universitet redovisar per den 30 april 2019 ett


underskott på 115 mnkr att jämföra med ett budgeterat


överskott på 27 mnkr för perioden. Den stora skillnaden är


myndighetens sätt att redovisa semesterlönekostnaderna


under året.


 Budgeterat resultat för 2019 visar på ett överskott på 82


miljoner kronor fördelat på 3 miljoner kronor inom


utbildning och 79 miljoner kronor inom forskning.


 Resultatet i prognos 1 beräknas hamna i nivå med budget


med ett överskott på 82 miljoner kronor.


 Intäkterna förväntas öka med 110 miljoner kronor jämfört


med budget 2019 och kostnaderna med 110 miljoner kronor.


 Beräknat utgående myndighetskapital 2019 är 1 815


miljoner kronor. Det är samma som budget.


 I april 2019 hade Lunds universitet 7 683 anställda (7951


inklusive helt tjänstlediga eller frånvarande), vilka


tillsammans motsvarade 6 813 heltidsekvivalenter. Det är en


ökning med 45 jämfört med december 2018.
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Resultat per den 30 april 2019 


Lunds universitet redovisar per den 30 april 2019 ett underskott på 115 mnkr att jämföra 


med ett budgeterat överskott på 27 mnkr för perioden. 


Periodens intäkter visar på en avvikelse mot budget på 44 mnkr, medan kostnadssidan visar 


en avvikelse på 186 mnkr mot budget vilket ger en total avvikelse på 143 mnkr.  


Anslagets utfall är något lägre än budget men förväntas komma i fas efter 


vårändringsbudgeten. Denna beslutas i juni och i förslaget som ligger får Lunds universitet 


en stor del av de anslag man budgeterade för men som inte fanns med i höstens 


budgetproposition.  


Utfallet för avgifter är lägre än budget medan bidragen är högre.  


Personalkostnaderna visar ett utfall som är 185 mnkr högre än budget vilket kan förklaras 


av bokföring av semesterlönekostnader samt ökade pensionskostnader. 


Semesterlönekostnaderna påverkar per den 30 april utfallet med ungefär 150 mnkr men 


förväntas visa ett väsentligt lägre resultat i årsbokslutet. Värt att notera är att kostnader för 


löner ligger under budget med nästan 9 mnkr efter årets första tertial.  


Driftskostnaderna är 15 mnkr lägre än budget vilket kan bero både på en överbudgetering 


och på att belastningen av driftskostnaderna brukar öka i slutet av året vilket de flesta 


fakulteterna också anger.  


Lokalkostnaderna överstiger budget med 14 mnkr under första tertialet. Hyreskostnaderna 


ligger 17 mnkr under budget medan övriga lokalkostnader som el, bränsle med mera 


överstiger budget med ungefär 30 mnkr. Differensen förklaras med periodiseringsposter, 


både vad gäller kostnader och intäkter.  


Övriga kostnadsposter visar endast mindre avvikelser mot budget. 


Det finansiella resultatet för perioden visar ett underskott på 3 mnkr på grund av den 


negativa räntan på räntekontot hos Riksgälden.  


Resultat för utbildning och forskning 


Resultatet för utbildning visar ett underskott 21 mnkr vilket är 22 mnkr över budget. Det är 


främst Tekniska kostnadsställen som visar ett underskott på 26 mnkr men även LTH och 


Utfall Budget Avvikelse Utfall


2019-04-30 2019-04-30 mot budget 2018-04-30


Intäkter 2 934 2 890 44 2 819


Kostnader 3 049 2 862 186 2 878


Resultat -115 27 -143 -59


Budgeten redovisas i tolftedelar


Resultat per Utfall Budget Avvikelse Beräknat utfall


verksamhetsgren (mnkr) 2019-04-30 2019-04-30 mot budget 2018-04-30


Utbildning -21 1 -22 -37


Forskning -95 26 -121 -23


Totalt -115 27 -143 -59


Budgeten redovisas i tolftedelar
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EHL visar på underskott, 10 resp 4 mnkr. Medicin visar ett överskott på 10 mnkr och 


Gemensam förvaltning 7 mnkr.  


 


Forskning visar ett underskott på 95 mnkr vilket är 121 mnkr över budget. Tekniska 


kostnadsställen sticker ut med ett underskott på 97 mnkr vilket är 96 mnkr över budget. 


Detta förklaras med centrala bokslutsbokföringar som inte är linjära under året.  


Resultat per fakultet 


 


 


Totalt Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


resultat per fakultet 2019-04-30 2019-04-30 2018-04-30


EHL -7 -3 -4 -3 -5


Humaniora, teologi 9 2 7 2 7


Juridik 2 -1 4 0 2


Konst, musik, teater 6 0 6 3 2


LTH -15 -7 -7 -13 -2


Medicin 5 3 2 14 -9


Natur -1 -6 5 9 -9


Samhällsvetenskap 5 2 2 10 -5


USV 0 -1 1 -2 2


LUKOM 1 0 1 0 1


MAX IV-laboratoriet -4 -5 1 11 -15


Gemensam förvaltning 12 0 12 15 -3


Tekniska kst -123 -7 -116 -103 -19


Övriga verksamheter    1) -5 0 -5 -3 -3


Justeringspost budget centralt 0 51 -51 0 0


Summa           2) -115 27 -143 -59 -56


1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Campus Hbg,  Lunds universitets Bibliotek


2) Fakultetens resultat ej internelimnerat


Utbildning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


Resultat per fakultet 2019-04-30 2019-04-30 2018-04-30


EHL -4 -1 -3 -1 -3


Humaniora, teologi -1 1 -2 1 -2


Juridik 0 -1 2 1 0


Konst, musik, teater 4 0 4 2 2


LTH -10 0 -11 -3 -7


Medicin 10 3 7 5 5


Natur 3 -1 4 -2 4


Samhällsvetenskap -1 0 -1 4 -5


USV -1 0 0 -1 0


LUKOM 0 0 0 0 -1


MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0 0


Gemensam förvaltning 7 0 7 5 2


Tekniska kst -26 -6 -20 -48 22


Övriga verksamheter    -2 -1 -1 -1 -1


Justeringspost budget centralt 0 7 -7 0 0


Summa -21 1 -22 -37 16
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Flera av verksamheterna visar ett resultat som ligger nära noll. Tekniska kostnadsställen 


redovisar det största underskottet, 123 mnkr, vilket är 116 mnkr lägre än budget. Även 


LTH och Övriga verksamheter visar på negativt resultat medan Gemensam förvaltning, HT 


och Konst visar de största överskotten mot budget.  


Från och med 2016 har redovisningsprincipen för semesterkostnader ändrats och dessa 


bokförs nu på totalnivå, därav differensen på de tekniska kostnadsställena. 


Externa bidrag 


Lunds universitets bidragsinkomster (inflöde av nya bidragsmedel) per den 30 april 2019 


uppgår till 1 098 mnkr, en ökning med 94 mnkr jämfört med samma period 2018. De flesta 


fakulteter visar på en ökning av bidragsinkomsterna jämfört med samma period förra året. 


De största ökningarna återfinns hos Samhällsvetenskapliga fakulteten (34 mnkr) och LTH 


(33 mnkr). De största minskningarna återfinns vid Humanistiska fakulteten (5 mnkr) följt 


av USV (3 mnkr). I jämförelse med periodens budget är utfallet 70 mnkr högre för hela 


LU. Största avvikelsen mot budget har de tekniska kostnadsställena (36 mnkr) bättre än 


budget och Samhällsvetenskapliga fakulteten (21 mnkr) bättre än budget. 


Största bidragsinkomsterna för årets fyra första månader visar Medicinska fakulteten (375 


mnkr), LTH (214 mnkr) och MAX IV (156 mnkr).  


  


Forskning Resultat Budget per Avvikelse Resutat Förändring


Resultat per fakultet 2019-04-30 2019-04-30 2018-04-30


EHL -3 -2 -1 -2 -1


Humaniora, teologi 10 2 9 1 9


Juridik 2 0 2 -1 3


Konst, musik, teater 2 0 2 2 1


LTH -5 -8 3 -10 5


Medicin -6 0 -6 9 -14


Natur -3 -5 1 10 -14


Samhällsvetenskap 6 2 4 6 0


USV 1 -1 2 -1 2


LUKOM 1 0 1 -1 1


MAX IV-laboratoriet -4 -5 1 11 -15


Gemensam förvaltning 4 0 5 10 -6


Tekniska kst -97 -1 -96 -55 -42


Övriga verksamheter    -3 0 -3 -1 -2


Justeringspost budget centralt 0 43 -43 0 0


Summa -95 26 -121 -23 -72


Inkomst från de Utfall Utfall


största finansiärerna 2019-04-30 2018-04-30 Förändring


Vetenskapsrådet 290 289 1


Knut & Alice Wallenberg stf 103 100 3


EU 98 63 35


Formas 60 35 25


Region skåne 40 45 -5


Hjärt-Lungfonden 30 39 -9


Riksbanens jubileumsfond 23 12 11


Kammarkollegiet 23 19 4


Summa 667 602 65


Totala bidragsinkomster 1 098 1 004 94
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Externa bidrag förbrukas inte alltid i samma takt som de inkommer. Den del som inte 


förbrukas redovisas inte i resultaträkningen utan periodiseras och redovisas som 


oförbrukade bidrag. Per den 30 april 2019 uppgår oförbrukade bidrag till 3 982 mnkr, en 


ökning med 57 mnkr sedan årsskiftet. Av de oförbrukade bidragen svarar MAX IV-


laboratoriet för 1 227 mnkr och Medicinska fakulteten för 1 165 mnkr. Som framgår av 


diagrammet nedan har de senaste årens ökning av oförbrukade bidrag skett främst inom 


MAX IV-laboratoriet och Medicinska fakulteten. MAX IV har sedan 2017 börjat förbruka 


bidragen och ökar inte längre sina oförbrukade bidrag. 


 


 


Personal 


I april 2019 hade Lunds universitet 7 683 anställda (7951 inklusive helt tjänstlediga eller 


frånvarande), vilka tillsammans motsvarade 6 813 heltidsekvivalenter (HTE). Detta innebär 


att antalet HTE ökat med 45 jämfört med december månad 2018. Jämfört april månad 2018 


är motsvarande förändring en ökning motsvarande 251 HTE. Under föregående år pekade 


flera fakulteter på att anställningstakten skulle öka framför allt från och med hösten 2018. 


Flera fakulteter pekar också i sina kommentarer på att denna ökning kommer att fortsätta 


under 2019, mot bakgrund av pågående och planerade rekryteringar (LTH, Medicinska 


fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten). 


 


 Flera befattningskategorier ökar. Den befattningskategori som ökar mest i jämförelse med 


december 2018 är annan undervisande och forskande personal (23). Inom denna kategori är 


de största förändringarna ökningar för biträdande forskare vid Medicinska fakulteten (14) 


och forskare (13), framförallt vid Naturvetenskapliga fakulteten (11). 
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Även kategorin meriteringsanställningar (19) ökar betydligt. Störst är ökningarna vid LTH 


(27,8), Naturvetenskapliga fakulteten (19) och Medicinska fakulteten (15). Ökningarna 


ligger i linje med tidigare rapporterade rekryteringsbehov. Anställningarna i kategorin 


meriteringsanställning motsvarande i april totalt 427 HTE, fördelat på postdoktor (289) och 


biträdande universitetslektor (139). Förändringen inom gruppen jämfört december 2018 


pekar på att postdoktorerna ökat med 19 HTE medan biträdande universitetslektor totalt 


sett är oförändrade. Jämfört med april 2018 har kategorin meriteringsanställningar ökat 


med 73 HTE. 


Administrativ personal (14) har också ökat jämfört december 2018. Störst är ökningarna 


vid Medicinska fakulteten (8) och Max IV (5). Jämfört april 2018 har administrativ 


personal ökat motsvarande 72 HTE. De största ökningarna i det perspektivet ses vid 


Medicinska fakulteten (25), Universitetsförvaltningen (21) och Max IV (9). I fråga om 


förändringen vid Universitetsförvaltningen gäller som tidigare rapporterats att dessa bland 


annat kan förklaras med specifika satsningar i budget, förändringar i efterfrågan på köpta 


tjänster samt pågående projekt. 


Gruppen doktorander (-26) minskar något jämfört december 2018. Största minskningen ses 


vid HT (-11), Naturvetenskapliga fakulteten (-10) och LTH (-7,2).  Jämfört med april 2018 


har doktoranderna dock ökat med 43 HTE. I den jämförelsen har doktoranderna vid LTH 


(23) och Naturvetenskapliga fakulteten (19) ökat, medan minskningen vid HT kvarstår 


(11). 
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Helårsprognos 2019 


I arbetet med LU:s totalbudget 2019 gjordes ett stort analysarbete för att kunna göra en 


budget som är närmare det riktiga utfallet för budgetåret än tidigare års relation mellan 


budget och utfall varit. Effekten av det arbetet blev att en justering gjordes på central nivå 


för att komma på rätt nivå för intäkter och kostnader så att LU:s budgeterade resultat blir 


rimligt. Resultatet justerades upp med 152 mnkr, från ett underskott om 70 mnkr till ett 


överskott om 82 mnkr.      


Efter årets första fyra månader lämnar flertalet av LU:s verksamheter en prognos med ökat 


överskott. Störst ökning gör HT med 13 mnkr. Prognosen för det tekniska kostnadsställena 


är det omvända med ett minskat underskott om 19 mnkr (resultatökning). Verksamheternas 


egna prognoser är sammantaget på samma nivå som de budgeterat på, ett underskott om 70 


mnkr.   


Tidigare års erfarenheter visar att verksamheterna är blygsamma med prognosjusteringar 


av resultatet i de första prognostillfällena. Vi årets sista prognos brukar de vara närmare det 


faktiska utfallet men ändå en bra bit ifrån. Det finns därför inget som tyder på att resultat i 


LU:s totalbudget ej skulle nås. Därför ligger LU:s prognos kvar på samma nivå som 


budgeten för året, ett överskott om 82 mnkr. Däremot tyder det på att både kostnadssidan 


och intäktssidan kommer öka med ca 110 mkr. Det kommer inte påverka myndighetens 


resultat.   


 


 


Relationen budget och prognos 


 


 


Lunds universitets myndighetskapital uppgår den 30 april 2019 till 1700 mnkr vilket är en 


minskning med 33 mnkr jämfört med 31 december 2018. Det är dock påverkan av 


ledighetsskulden som påverkat resultat vid första tertialet. Prognosen för 2019 visar ett 


utgående myndighetskapital på 1 815 mnkr. Det är samma nivå som budget. Procentuellt är 


det drygt 20 % av myndighetens totala kostnader.   


prognos budget utfall


(mnkr) 2019 2019 förändring 2018


Utbildning 3 3 0 31


Forskning 79 79 0 41


Totalt resultat 82 82 0 72
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Kommentar per fakultet 


 


Totalt resultat Prognos Budget Avvikelse


per fakultet 2019 2019


EHL -8 -9 1


Humaniora, teologi 20 7 13


Juridik -3 -4 1


Konst, musik, teater 5 0 5


LTH -20 -22 2


Medicin 10 10 0


Natur -15 -18 3


Samhällsvetenskap 12 7 5


USV -3 -4 1


LUKOM -1 0 -1


MAX IV-laboratoriet -14 -14 0


Gemensam förvaltning -4 -1 -3


Tekniska kst -39 -20 -19


Övriga verksamheter 1) -10 -1 -9


Justering centralt 152 152 0


Summa  2) 82 82 0


1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Campus Hbg,  


2) Fakultetens prognos ej internelimnerad


Utbildning Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet 2019 2019


EHL -3 -2 -1


Humaniora, teologi 2 3 -1


Juridik -3 -3 0


Konst, musik, teater 4 0 4


LTH 3 1 2


Medicin 10 9 1


Natur -1 -4 3


Samhällsvetenskap 6 0 6


USV -1 -1 0


LUKOM -1 0 -1


MAX IV-laboratoriet 0


Gemensam förvaltning -1 0 -1


Tekniska kst -28 -18 -10


Övriga verksamheter 1) -5 -1 -4


Justering centralt 21 21 0


Summa   2) 3 3 0


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


2) Fakultetens prognos ej internelimnerad


Forskning Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet 2019 2019


EHL -5 -7 2


Humaniora, teologi 18 4 14


Juridik 0 -1 1


Konst, musik, teater 1 0 1


LTH -23 -23 0


Medicin 0 1 -1


Natur -14 -14 0


Samhällsvetenskap 6 7 -1


USV -2 -3 1


LUKOM 0 0 0


MAX IV-laboratoriet -14 -14 0


Gemensam förvaltning -3 -1 -2


Tekniska kst -11 -2 -9


Övriga verksamheter 1) -5 0 -5


Justering centralt 131 131 0


Summa   2) 79 79 0


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


2) Fakultetens prognos ej internelimnerad
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Ekonomihögskolan 


Ekonomihögskolans prognos för 2019 visar på ett underskott på 7,8 mnkr. Underskottet är 


planerat och kan jämföras med ett budgeterat underskott på 9,3 mnkr. Detta ligger i linje 


med intentionerna att stärka verksamheten genom att använda ackumulerat 


myndighetskapital. 


 


I enlighet med universitetets beslut genomfördes under april månad en indragning av 


myndighetskapital från de fakulteter vars myndighetskapital överstiger 15 procent i 


förhållande till de totala kostnaderna. Indragningen motsvarar 10 procent av det 


överskjutande beloppet över måltalet på 15 procent. Från Ekonomihögskolans 


myndighetskapital gjordes ett avlyft på sammanlagt 2,5 mnkr (1,5 mnkr avseende 


utbildning respektive 1 mnkr avseende forskning). Ekonomihögskolans sammanlagda 


myndighetskapital per 2019-04-30 (exklusive periodens resultat) uppgår till 81,8 mnkr 


(42,2 inom utbildning, 39,6 inom forskning). Enligt den en första prognosen förväntas det 


sammanlagda myndighetskapitalet vid utgången av 2019 uppgå till 74 mnkr vilket 


motsvarar ca 18 procent av totala kostnader. 


Utbildning 


Resultatet beräknas hamna på ett underskott på 2,5 mnkr 2019 vilket är i paritet med 


budget. Underskottet hänförs till både ökade personalkostnader och driftskostnader 


samtidigt som intäkter förväntas öka, bland annat till följd av statsanslag med cirka 1 mnkr 


med anledning av högre utbildningsprestation under 2018.   


I prognosen har hänsyn tagits till intäktsökningen inom statsanslag med ca 1 mnkr med 


anledning av högre utbildningsprestation under 2018, se ovan. Härutöver väntas tillkomma 


en förstärkning på cirka 0,4 mnkr avseende kvalitetsutveckling inom utbildning samt 


ytterligare cirka 0,2 mnkr avseende arrangemanget av Ekonomidagen år 2019. 


Prognosavvikelsen på kostnadssidan består av flera poster och berör flera institutioner. 


Ökningen av personalkostnaderna avser i huvudsak nyanställning av en avdelningschef för 


utbildningsadministrationen vid Företagsekonomiska institutionen samt reglering av 


lärartimskulden.  


Söktrycket till Ekonomihögskolan är fortsatt högt och Ekonomihögskolan beräknar nå det 


totala utbildningsuppdraget för 2019.  


Antalet avgiftsstudenter förväntas vara ungefär 120 helårsstudenter vilket är något lägre än 


2018 och den avgiftsfinansierade utbildningen väntas generera sammanlagt 9 mnkr under 


2019. 


Forskning  


Verksamhetsgren forskning visar efter tertial 1 ett underskott på 3,2 mnkr. Underskottet är 


planerat och hänför sig i huvudsak till statsbudgetfinansierad forskning och beror på 


satsningar i syfte att minska myndighetskapitalet. Budgetavvikelsen uppgår till 0,3 mnkr. 


Enligt första prognosen väntas det samlade resultatet inom forskning visa ett underskott på 


ca 5,3 mnkr, jämfört med ca 6,8 mnkr i budgeten. 


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 -0,7 -8,8 -9,5


Budget 2019 -2,5 -6,8 -9,3


Prognos 2019 -2,5 -5,3 -7,8
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Den förväntade resultatavvikelsen finns i sin helhet inom statsbudget-finansierad 


verksamhet och beror i huvudsak på att personalkostnaderna väntas bli lägre än vad som 


antagits i budgeten. Minskning av personalkostnader förväntas av flera institutioner och 


beror dels på oväntade tjänstledigheter vid några institutioner dels på att personalen i större 


utsträckning än vad som har antagits i budgeten väntas vara verksamma inom 


externfinansierad forskning. Ökningen av personalkostnader inom externfinansierad 


forskning är dock kostnadsneutral då bidragsintäkterna väntas öka i motsvarande takt. 


Anslagsintäkterna väntas öka med 1,6 mnkr. Ökningen hänför sig i huvudsak till 


universitetets hyressubvention avseende ekonomihögskolans nya lokaler på Ideon. 


Anslagsökningen föranleder dock inte resultatförändring i förhållande till budget. Då 


hyressubventionen inte varit känt i samband med budgeten antogs det att 


hyreskostnadsökningen kommer att täckas av Ekonomihögskolans befintliga externa 


medel. I och med att Ekonomihögskolan kommer att få hyressubvention kommer de avsatta 


medlen att sparas till framtida investeringar i lokalerna. 


Enligt prognosen väntas personalkostnaderna öka med sammanlagt 2,7 mnkr jämfört med 


budget (en minskning med 1,4 mnkr på statsbudgetfinansierad verksamhet och en ökning 


med 4,1 mnkr externfinansierad verksamhet). Nettoökningen hänförs i huvudsak till 


nyanställningen av en lektor vid Centrum för entreprenörskap samt till minskade 


tjänstledigheter vid Nationalekonomiska institutionen. 


I prognosen har även gjorts en justering av driftskostnader med anledning av ökad 


verksamhet inom statsbudgetfinansierad verksamhet, bland annat inköp av fler databaser, 


resor med mera. 


 


Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT) 


Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter första tertialet 2019 på 


9,3 mnkr, vilket är avsevärt bättre än periodens budget, som ligger på 2,3 mnkr. 


Fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett överskott om 19,9 mnkr för 2019, 


vilket är 12,4 mnkr bättre än budgeterat resultat. 


Det prognostiserade utgående myndighetskapitalet utgör drygt 20 procent av 


bruttokostnaderna. Enligt prognosen kommer universitetet i så fall att lyfta av 3 mnkr 


motsvarande 10 procent av myndighetskapitalet överstigande 15 procent. 


Fakultetsledningen arbetar med att ta fram åtgärder för att minska risken att HT inte ska 


uppfylla måltalet om max 15 procent myndighetskapital. 


 


Utbildning 


Fakulteternas prognos för utbildning visar på ett resultat i linje med budget. Prognostiserat 


resultat är 2,2 mnkr, vilket är 0,5 mnkr under budget.  


Avvikelserna består av att avgiftsintäkterna beräknas överstiga budget baserat på 


helårsutfallet 2018. Driftskostnaderna beräknas överstiga budget till följd av kostnader för 


förbättringar av lokaler i SOL-husen samt insatser för att sänka myndighetskapitalet. Ett 


exempel på detta är arbetet med alumnundersökningen. 


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 5,7 6,0 11,7


Budget 2019 2,8 4,7 7,5


Prognos 2019 2,3 17,6 19,9
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Den totala kostnadsutvecklingen jämfört med motsvarande period föregående år ligger på 


7,7 procent, vilket är en hög nivå. Anledningar till denna utveckling är flera, 


verksamhetsövergången av Centrum för Öst- och sydöstasienstudier (CÖS), fortsatt 


utbyggnad av ämneslärarutbildningen och det nya löneavtalet. 


Prognosen pekar mot att HT-fakulteterna inte kommer att uppfylla sitt utbildningsuppdrag 


2019. Prognosen indikerar en underproduktion om 7,6 procent, vilket motsvarar 12,4 mnkr. 


Prognosen pekar ändå på en förbättring jämfört med föregående år då underproduktionen 


var 8,1 procent eller 14,5 mnkr. 


Forskning 


Helårsprognosen pekar på ett avsevärt bättre resultat jämfört med budget. Prognostiserat 


resultat är 17,6 mnkr, vilket är 12,9 mnkr bättre än helårsbudget.  


Intäkterna ligger högre än budget för perioden och det är främst bidragsintäkterna som är 


på en högre nivå än budgeterat. Transfereringar till andra lärosäten av till exempel medel 


för forskarskola är inte gjorda fullt ut, vilket förklarar avvikelsen mot anslag. I avvikelsen 


för ytterligare tilldelning ingår bland annat universitetsgemensamt stöd till en Wallenberg 


Academy Fellow. 


Kostnaderna ligger i nivå med budget totalt sett. Personalkostnaderna understiger budget 


medan driftskostnaderna överstiger budget. Avvikelsen på personalkostnaderna beror 


främst på att vakanta tjänster inte blivit tillsatta inom den tid som planerats. 


Driftskostnadernas avvikelse beror dels på ökade inköp till följd av mer externfinansierade 


projekt och dels förbättringar på lokaler i SOL-husen samt åtgärder för att sänka 


myndighetskapitalet. 


Kostnadsutvecklingen jämfört med motsvarande period föregående år ligger på 3,4 


procent, vilket är en något hög nivå sett till pris- och löneuppräkningen, men med tanke på 


de ökade bidragsintäkterna så innebär kostnadsutvecklingen ett förbättrat resultat. 


 


Juridiska fakulteten 


Fakulteten budgeterade inför 2019 ett underskott på 4,2 mnkr för att utnyttja delat av 


ackumulerat myndighetskapital för flera strategiska satsningar i enlighet med de 


prioriterade områdena. 


Prognosen efter tertial är ett underskott på 2,9 mnkr vilket är 1,3 mnkr över budget.   


 


Utbildning 


För perioden uppvisar utbildningen ett positivt resultat på 0,5 mnkr vilket är 2,1 mnkr 


bättre än budgeterat resultat för perioden. Fakulteten har fått ökad tilldelning med närmare 


1,8 mnkr som avser medel för ett tillkommande uppdrag avseende sommarkurser (STYR 


2019/768). Det ökade uppdraget är en följd av att regeringen i budgetpropositionen för 


2018 presenterade en utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar. 


Inom utbildningen är kostnader för personal, lokaler och drift lägre än budget för perioden. 


När det gäller personal har vikarierande personal på lektorsnivå inte tillsatts i den takt som 


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 0,1 -4,3 -4,2


Budget 2019 -3,2 -1,0 -4,2


Prognos 2019 -3,0 0,0 -2,9







 


 12 


budgeterats, i vissa fall har vikarierande adjunkter och annan personal som redan finns 


inom fakultetens verksamheter tillfälligt fyllt upp inför att dessa budgeterade rekryteringar 


är på plats. Under våren har det pågått ett arbete med rekrytering av undervisande personal 


och kostnaderna inom utbildningen förväntas stiga under hösten i takt med att 


ledigförklarade tjänster tillsätts, vilket beräknas ge en högre andel kostnader under årets 


sista tertial. 


När det gäller kostnader för drift och lokaler är det framförallt budgeterade kostnader för 


fakultetens bibliotek och infrastruktur som varit lägre jämfört med budget för perioden. 


Detta är en följd av att budgeterade satsningar inte påbörjats i budgeterad utsträckning. Det 


finns även ett antal större engångskostnader vilka förväntas bokföras under den senare 


delen av året. 


Sammantaget ger ökade intäkter och kostnader ett förväntat underskott på 3 mnkr vilket är 


0,3 mnkr bättre än budget. 


Vid uppföljning av antal registrerade studenter per 2019-05-20 kan konstateras att 


fakulteten har 830 registrerade helårsstudenter och 537 helårsprestationer. Värdet av dessa 


motsvarar 46 procent av fakultetens utbildningsuppdrag under 2019. Utfallet är något lägre 


jämfört med föregående år vid samma tid. 


Fakulteten har utöver det särskilda beslutet om sommarkurser för yrkesverksamma lärare 


även beslutat om en ökning av antagningsantalen till fakultetens ordinarie sommarkurser. 


Det är fakultetens avsikt att fylla 2019 års utbildningsuppdrag. 


Forskning 


Fakulteten hade räknat med ett underskott på 0,2 mnkr för forskningen under första 


tertialet, att jämföra utfallet som visade ett överskott på ca 2 mnkr.  


Intäkterna har under första tertialet varit högre än beräknat beroende på ökade anslag och 


ökade bidragsintäkter.  


Eftersom en stor del av den ökade omsättningen inom den externfinansierade forskningen 


beror på omfördelning av resurserna jämfört med budget samt den uppbokade 


semesterlöneskulden beräknas totalt externfinansierade intäkterna inte ändras nämnvärt 


jämfört med budget för hela 2019. Det är endast den förändrade utbetalningstakten av 


jämställdhetsmedel som beräknas ge ökade intäkter under året jämfört med budget. 


Ovanstående är också den främsta förklaringen till att det prognostiserade resultatet 


beräknas bli bättre än budget (0,8 mnkr).  


Inga större förändringar jämfört med budget beräknas för hela året när det gäller 


fakultetens kostnader inom forskningen. 


 


Konstnärliga fakulteten 


Utfallet för tertial1 2019 uppvisar ett överskott på ca 5,3 mnkr jämfört med budgeten. 


Överskottet består främst av intäktsökningen på motsvarande 3,3 mnkr samt minskade 


kostnader med cirka 2 mnkr för perioden. 


Prognosen beräknas till ett överskott på 4,6 mnkr vilket är 4,8 mnkr över budget. 


Huvuddelen av överskottet förklaras av att kvarvarande medel från 2018, för satsningen på 


Kulturskoleverksamheten, det så kallade Kulturskoleklivet, inte kommer att nyttjas fullt ut. 
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Utbildning 


Avvikelsen i utfallet motsvarande 2,3 mnkr utgörs huvudsakligen av medel för fakultetens 


satsning på Kulturskoleverksamheten. Motsvarande kostnader för perioden har varit lägre 


än planerat. Den andra delen av överskottet inkluderar bidrag från fonder och stiftelser till 


Musikhögskolans anordnande av EAS-konferensen. 


För Teaterhögskolans del konstaterar fakulteten att de fasta lönerna har gått ner medan 


timlönerna har ökat. Några av de anställningar de budgeterat för har istället blivit kortare 


intermittenta överenskommelser som inte är budgeterade i samma utsträckning. 


Norteasseminarium, studieresor samt att Teaterhögskolan gästats av flera internationella 


gästföreläsare och workshopsledare har blivit dyrare än budgeterat. 


Teaterhögskolan har gjort en del justeringar i vissa anställningar på grund av 


sjukskrivningar, tjänstledigheter osv och detta gör att personalkostnaderna kommer att bli 


mindre jämfört med budgeten 2019. 


Musikhögskolan kommer att fullfölja sina planerade rekryteringar under senare delen av 


året. Deras driftskostnader kommer överstiga de budgeterade på grund av EAS-


konferensen men det kommer att finansieras med de bidrag man fått till detta ändamål. 


Prognosen för 2019 för verksamhetsgrenen utbildning visar på ett överskott på 3,6 mnkr 


vilket är 4,4 mnkr bättre än budget.  


Forskning 


Intäktsökningen beror delvis på att Teaterhögskolan har fått ytterligare anslag med drygt 


0,5 mnkr för att anställa en gästprofessor. Bidragen till Kultursamverkan och 


jämlikhetssatsningen som tillsammans uppgår till drygt 0,4 mnkr är ersättningar som inte 


betalats ut och bidrar således till överskottet för perioden. 


Överskottet på kostnadssidan går att hitta i driften och där bidrar båda Kansliet och 


Musikhögskolan med ca 0,4 mnkr respektive 0,3 mnkr till överskottet. Den huvudsakliga 


anledningen är att de planerade kostnaderna inte har realiserats under årets första tertial. 


Prognosen är ett överskott på 0,7 mnkr vilket är 0,5 mnkr över budget. 


 


Lunds Tekniska Högskola (LTH) 


LTH:s totala resultat för första tertialet 2019 är ett underskott på 14,7 mnkr, vilket innebär 


en avvikelse på 6,8 mnkr jämfört med budget.  


Helårsprognosen visar ett underskott på 20,3 mnkr att jämföra med en budget på ett 


underskott på 22,1 mnkr.  


 


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 5,0 2,8 7,8


Budget 2019 -0,5 0,2 -0,2


Prognos 2019 3,9 0,7 4,6


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 21,4 -47,9 -26,5


Budget 2019 1,1 -23,3 -22,1


Prognos 2019 3,4 -23,7 -20,3
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Utbildning 


Intäkterna efter första tertialet når inte upp till budgeterad nivå. Av den totala avvikelsen på 


9,1 mnkr är merparten kopplade till att överföring till fakulteter för studieavgifter 


vårterminen 2019 inte är gjord ännu. För närvarande ligger dock de preliminära siffrorna 


för studieavgifter för vårterminen 2019 och höstterminen 2019 i linje med LTH:s budget, 


det vill säga totalt 20 MSEK, varför ingen justering har gjorts i prognosen. 


Kostnaderna inom verksamhet utbildning överstiger budget med 2,4 mnkr. 


Lokalkostnaderna är i första tertialet 5 mnkr högre än budget, vilket är delvis kopplat till 


bokade lokaler (1,6 mnkr), prognosen har justerats uppåt med 1,5 mnkr för att därmed 


bättre motsvara tidigare års utfall. Vidare fördelas de gemensamma lokalkostnaderna till 


Utbildning i högre omfattning än Forskning, totalt sett ligger de gemensamma 


lokalkostnaderna i linje med budget. Lokalkostnaderna balanseras delvis av en positiv 


avvikelse inom personalkostnader på 2,7 mnkr, vilket är hänförligt till lägre lönekostnader 


för främst övriga anställda men även delvis doktorander. Delar av verksamheten har 


påverkats av tjänstledigheter samt personal som har gått vidare i karriären, vilket tillfälligt 


hanteras genom omfördelning av arbetsuppgifter inom befintlig personalstyrka. 


Prognosen för verksamhet utbildning beräknas till ett överskott på 3,4 mnkr vilket är 2,3 


mnkr högre än budget.  


Forskning 


Resultatet inom verksamhetsgren forskning är 4,7 mnkr bättre jämfört med budget, vilket 


beror på högre intäkter. Av avvikelsen på 6,2 mnkr på intäktssidan är ungefär hälften 


hänförlig till högre statsanslag och hälften till högre bidrag. De högre statsanslagen beror 


på ytterligare satsningar från LU centralt på infrastrukturen inom NMR (Nuclear Magnetic 


Resonance) inom Kemi 1,5 mnkr, finansieringen av LUNARC (Centrum för Tekniska och 


Vetenskapliga Beräkningar vid Lunds Universitet) inom Byggvetenskaper 1,8 mnkr och 


finansieringen av den strategiska forskningsmiljön COMPUT.R inom Fysik på 1,4 mnkr. 


Flera nya projekt har tillkommit sedan budget vilket syns i tabellen ovan som ökade bidrag, 


bland finansiärer kan nämnas Vetenskapsrådet, Formas och Strålskyddsmyndigheten. 


Kostnadssidan är efter första tertialet i stort i linje med budget totalt sett, däremot finns 


större avvikelser inom personalkostnader som neutraliseras av lägre drift. De högre 


personalkostnaderna är framförallt hänförliga till löpande semesterkostnader (-11 mnkr) 


och kommer därför jämnas ut i takt med att året fortskrider och anställda tar ut sin 


semester. Avvikelsen inom drift finns till stor del inom kansliet (6 mnkr) där kostnader 


prognostiseras att komma senare under året. 


Prognosen beräknas till ett underskott på 23,7 mnkr vilket ligger i linje med budget för 


2019 som är ett underskott på 23,3 mnkr.  


 


Medicinska fakulteten 


Efter första tertialet 2019 visar fakulteten på ett överskott på 4,8 mnkr vilket är 7 mnkr över 


budget. Prognosen visar på en mindre differens mot budget där prognosen beräknas till ett 


överskott på 9,6 mnkr att jämföra med en budget på 9,7 mnkr.  
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Utbildning 


De medel som budgeterats för kostnader för Forum Medicum sannolikt inte kommer att 


utnyttjas under året. De utgifter som uppstår inom Forum Medicum är att betrakta som så 


kallade pågående arbete och kommer inte att kostnadsföras förrän bygget är färdigt. 6 mnkr 


har budgeterats för sådana kostnader, som nu alltså skjuts på framtiden. 


En del undervisningsmoment inom läkarutbildningen blir inte av i samma utsträckning som 


beräknat, eller också hamnar kostnaden på Region Skåne (det vill säga på ALF-medlen). 


Effekten av detta förväntas bli 2,5 mnkr. 


KUL (kompletterande utbildning för läkare från tredje land) har svårt att få praktikplatser 


inom Region Skåne och beräknas därför gå plus 1 mnkr. 


Kvalitetsarbetet förväntas gå med ett överskott på cirkaa 1 mnkr, bland annat beroende på 


att kostnaderna för lärplattformen Orzone beräknas bli lägre än budgeterat. 


Logopedutbildningen kommer förmodligen att få betala sin hyra med statligt anslag, då 


deras ALF-anslag minskat. Detta och höjda hyror på HSC beräknas kosta 1 mnkr mer än 


budgeterat. 


Fakulteten beräknar prognosen för 2019 till ett överskott på 10,3 mnkr vilket är 1,7 mnkr 


över budget.  


Forskning 


Resultatet för forskningsverksamheten uppgår till minus 5,6 mnkr. Detta kan jämföras med 


föregående resultat efter april månad, vilket uppgick till plus 8,6 mnkr. Bidragsintäkterna 


är över budget, men bidragsinkomsterna är lägre, vilket betyder att det åtminstone till dels 


är en ökad förbrukning av oförbrukade reserver eller myndighetskapital. En 


oproportionerligt stor del av bidragsinkomsterna beräknas komma mot slutet av året vilket 


gör det svårt att prognosticera om effekten av förbrukning av reserver och 


myndighetskapital håller i sig året ut. 


Fakulteten har en ganska stor ökning av personalkostnaderna jämfört med budget. Detta är 


inte bara en effekt av löneökningar, utan även en effekt av fler anställda. Fakulteten står 


inför en viss expansion, vilket inte varit fallet på ett antal år. Detta syns också i de ökade 


driftskostnaderna, både jämfört med budget, och jämfört med samma period föregående år. 


Vad gäller lokalkostnaderna beslutades, efter att budgeten var lagd, att fakulteten numera 


debiteras och därefter själv fakturerar Region Skåne för de lokaler som de hyr av 


universitet (och som i slutändan betalas med ALF-medel). Tidigare har denna fakturering 


skett direkt ifrån sektion Bygg. Detta får ingen effekt på resultatet utan är rent 


bokföringsteknisk, men innebär att fakultetens hyreskostnader och övriga intäkter ökar med 


cirka 45 mnkr årligen. 


 


 


 


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 8,6 20,4 29,0


Budget 2019 8,6 1,1 9,7


Prognos 2019 10,3 -0,6 9,6
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Naturvetenskapliga fakulteten 


Under 2018 ökade fakulteten sin omsättning successivt med anledning av krav som gällde 


för förbrukning av myndighetskapital. Förbrukning av myndighetskapital fortgår även 


under 2019 men med något minskat fokus. 


Naturvetenskapliga fakultetens utfall per april 2019 är negativt om 0,7 mnkr, med 


fördelning plus 2,6 mnkr inom verksamhet utbildning och minus 3,3 mnkr inom 


verksamhet forskning. Avvikelsen mot budget på plus 7 mnkr beror främst på ökade 


bidragsintäkter. Personalkostnaderna ökar samtidigt men motverkas av väsentligt lägre 


driftskostnader vilket gör att kostnaderna totalt sett endast uppvisar en mindre avvikelse på 


1,3 mnkr mot budget i detta bokslut. 


Prognos 1 visar att budgeterat resultat justerats positivt med 2,9 mnkr till att visa ett 


underskott på 14,8 mnkr för 2019. 


 


Utbildning 


Fakulteten redovisar för utbildning ett överskott om 2,6 mnkr efter tertial 1 vilket innebär 


en positiv  budgetavvikelse på 4,8 mnkr. 


Intäkterna ligger totalt sett nära budget men avvikelser återfinns både för posterna anslag 


på plus 4,1 mnkr och avgifter på minus 4,5 mnkr.  


I juni 2019 kommer ett förslag till en ny modell för fördelning av anslag till utbildningen 


presenteras på fakultetsstyrelsen. Om förslaget bifalles kommer modellen att införas från 


och med budgetår 2020. För de institutioner som då erhåller mindre medel 2020 än 2019 


gäller att en succesiv nertrappning sker under tre år. 


Under 2018 nådde universitetet som helhet inte upp till det utbildningsuppdrag som 


beslutats. Naturvetenskapliga fakulteten, som producerade mer än uppdraget, får enligt 


interna riktlinjer ersättning för 50 procent av den överproduktion som uppstod 2018. 


Fakulteten har därför erhållit extra anslag om 4,3 mnkr under första kvartalet 2019 med 


positiv budgetavvikelse som följd. Fakulteten kommer att använda dessa extra medel med 


början först from 2020. Fakultetens utbildningsuppdrag 2019 består av att generera en 


intäkt på 128,7 mnkr vilket innebär cirka 1 380 helårsstudenter. 2018 blev utfallet 1 566. 


Målet för fakulteten är att ha en produktion kring 1 450 HST som innebär en 


överproduktion om 5 procent 2019. Utfallet för 2019 är svårt att prognosticera såhär tidigt 


på året. 


Ersättning för fakultetens avgiftsstudenter för vårens utbildning kommer först i maj/juni 


och genererar därför en negativ budgetavvikelse för intäktsposten avgifter i detta bokslut. 


Avgifterna påverkas också negativt av att vissa ersättningar för undervisningsuppdrag som 


skett internt avseende första kvartalet är försenade. 


Kostnaderna ligger 5,6 mnkr lägre jämfört med budget och detta hänförs till 


driftskostnaderna. Den främsta orsaken är att fakturering för internt köpt undervisning 


avseende första kvartalet inte är reglerad fullt ut. Driftskostnaderna är även normalt något 


lägre under våren jämfört med hösten vilket också påverkar avvikelsen. 


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 -4,9 -21,3 -26,2


Budget 2019 -3,7 -14,0 -17,7


Prognos 2019 -1,1 -13,7 -14,8
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Fakultetens prognos för verksamhetsgren utbildning uppgår efter tertial 1 till minus 1,1 


mkr vilket innebär en positiv budgetjustering om 2,6 mkr. 


Forskning 


Fakulteten redovisar ett underskott om 3,3 mnkr efter tertial 1 vilket innebär en mindre 


avvikelse på 2,2 mnkr. 


Intäkterna har totalt ökat med 9 mnkr jämfört med budget. Bidragsintäkterna har ökat med 


12,8 mnkr beroende på högre externfinansierad verksamhet och avgifterna  har minskat 


med 3,5 mnkr då faktureringstakten varierar under året. Kostnaderna har ökat med 6,8 


mnkr på grund av en ökning av både personal- och driftskostnader för att bedriva 


externfinansierad verksamhet. 


Fakultetens prognos för forskning visar på ett underskott på 13,7 mnkr och innebär totalt 


sett ingen avvikelse mot budget. Dock har både intäkter och kostnader ökat med cirka 11 


mnkr jämfört med budget. 


Anslag och ytterligare tilldelning ökar med cirka 3 mnkr och beror bland annat på rektors 


medfinansiering av forskarskolan Agenda 2030 till CEC som administrerar denna 


verksamhet. 


Omfattningen av den externfinansierade verksamheten har totalt sett ökat på fakulteten 


vilket syns i ökningen på 5,7 mnkr av bidragsintäkter jämfört med budget. Posten påverkas 


både av att nya medel beviljats och startats upp samt att flertal projekt ska avslutas under 


2019.  


Nya beviljade medel medför nya anställningar som inte budgeterats. Personal och 


driftskostnader har därför ökat. Till viss del sker även utökningen genom omdisponering av 


personal från den anslagsfinansierade verksamheten. Kostnadsminskningen som då uppstår 


inom den anslagsfinansierade verksamheten möts istället av ökade kostnader för 


samfinansiering. 


Fakultetens bidragsinkomster per den siste april uppgår till 149,8, vilket är en ökning 


jämfört med april 2018 (143,4 mnkr). Största finansiären är, likt tidigare, Vetenskapsrådet 


(45 mnkr). ERC-bidrag från EU uppgår till 23,4 mnkr, vilket är en betydande ökning 


jämfört med april 2018 (6,6 mnkr). 


 


Samhällsvetenskapliga fakulteten 


Under 2018 expanderade fakulteten både inom utbildning och forskning. Fakulteten utökas 


2019 med LUCSUS och i resursfördelningen 2019 ökar fakultetens anslag till forskning. 


Den externfinansierade forskningen fortsätter att öka med fler beviljade bidrag och även 


avgiftsstudenterna fortsätter öka.  


Det är en positiv utveckling även för 2019 som kräver att institutionerna bemannar upp 


både forskning och utbildning. Den första prognosen visar på att antal anställda ökar men 


ökningen är dock inte tillräcklig stor relativt intäktsökningen. 


Enligt prognosen kommer det positiva resultatet att öka det totala myndighetskapitalet till 


183 mnkr, vilket motsvarar 26 procent av kostnaderna. Fakulteten räknar därför med att 


även för 2019 lyfta av kapital till central nivå. 
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Utbildning 


Utbildningens utfall efter första tertialet uppgår till minus 0,9 mnkr vilket ger en avvikelse 


mot budgeten på 2,8 mnkr. Utfallet för perioden kan i stora drag förklaras med att 


faktureringen inte ligger i fas med budget. 


Utfallet följer generellt den lagda budgeten förutom för avgifter och övrig drift. Köp och 


sälj av utbildningstjänster stäms av terminsvis vilket i tertialet påverkar avvikelserna inom 


avgifter och övrig drift. Därutöver består differensen på avgifter av att fakulteten inte har 


fått ersättning för vårterminens avgiftsstudenter (5 mnkr). Avstämning av köp och sälj och 


avgiftsstudenter sker först i juni och kommer att rätta till differenserna för att mot slutet av 


året ge ett överskott. 


I den första prognosen hamnar resultatet för utbildning på 5,6 mnkr. Det är i stort sett 


ökade intäkter som ger det ökade resultatet. 


Intäktsökningen inom anslag och ytterligare tilldelning består av medel för 


utbildningsetableringen på Campus Helsingborg. Bidragen ökar då inkomster från tidigare 


år (oförbrukade bidrag) tas i anspråk för ett externt projekt finansierat av Universitets- och 


högskolerådet på Sociologiska institutionen. De betalande studenterna fortsätter att öka vid 


fakulteten och påverkar differensen på avgifter med 1,4 mnkr. Därutöver ökar 


uppdragsutbildning jämfört med budget med bidrag från Skolverket, Primärkommuner och 


Stockholm Environment Institute. Detta är ett välkommet tillskott då institutionerna 


behöver öka andelen uppdragsutbildning för att på sikt kunna finansiera ökade kostnader 


för både personal, lokaler och overhead. 


På kostnadssidan består differenserna av ett fåtal poster som på totalnivån tar ut varandra. 


Minskningen av personalkostnaderna är en följd av för högt uppskattad budget men också 


av att en administratör ersätts med personal från institutionsservice vilket skiftar 


kostnaderna från personal till drift. Utöver det ökar driftskostnaderna med köpta tjänster 


inom det externa bidragsprojektet. 


Prognosen av utbildningsuppdraget i Kuben visar på ett underskott på ca 10 mnkr. Det 


finns en risk att underskott kommer att bli större, ytterligare 2 mnkr, med anledning av 


vikande söktryck till utbildningarna på Campus Helsingborg. 


Forskning 


Forskningsresultatet på plus 5,7 mnkr i tertialet är högre jämfört med den positiva 


budgeten. Fler anslag och lägre kostnad inom anslagsfinansierad forskning ger denna 


positiva differens. 


Ökningen av anslagsintäkter (inkl ytterligare tilldelning) berör Psykologi och Service 


management och tjänstevetenskap och avser jämställdhetssatsningen till gästprofessorer i 


Hedda Anderssons namn. 


Den externfinansierade forskningen fortsätter att expandera och påverkar både intäkter och 


kostnader. Bidragsintäkterna för 2018 låg på en historisk hög nivå (129 mnkr) vilket även 


påverkar utfallet första tertialet 2019. Det är bland annat bidrag från Vetenskapsrådet, 


Formas och Forte som ligger högre än budget. Ökningen av avgifter beror på att sparade 


medel inom uppdragsforskning (oförbrukade medel) har förbrukats. 


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 20,2 17,6 37,7


Budget 2019 0,4 6,5 6,9


Prognos 2019 5,6 6,7 12,3
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Den ökade omsättningen inom externfinansierad forskning ger ökade personalkostnader 


jämfört med budget. Personalkostnaderna inom den anslagsfinansierade forskningen följer 


dock budget. Vidare bokförs mer lokal-, drift- och indirekta kostnader på externfinansierad 


forskning vilket i sin tur minskar kostnaderna inom statsfinansierad forskning. Denna 


omfördelning ger en differens på kostnadssidan jämfört med budget. 


Forskningens första prognos för 2019 visar att resultatet beräknas hamna på samma nivå 


som lagd budget, vilket innebär ett överskott på 6,7 mnkr. 


I prognosen har volymen för både intäkter och kostnader ökat. Anslagsintäkterna ökar med 


jämställdhetssatsningen i Hedda Anderssons namn och medel för forskningsetablering på 


Campus Helsingborg. Avgiftsinkomster från tidigare år (oförbrukade medel) används i 


högre utsträckning under året och ger en ökning i prognosen. Vidare fortsätter externa 


medel att öka med bidrag från bland annat VR, Formas och Mistra. LUCSUS flytt till 


fakulteten påverkar också volymen med 8,2 mnkr, dock mestadels mot utfallet 2018. 


I prognosen kan vi se hur personalkostnaderna ökar inom externfinansierad forskning 


medan den statsfinansierade forskningen följer lagd budget. Även drifts- och indirekta 


kostnader följer samma mönster. Den största utmaningen har de senaste åren varit att 


anställa personal och genomföra aktiviteter för att förbrukar anslagsmedel. Om 


prefekternas och ekonomernas bedömningar är rätt förväntas fakulteten vända trenden och 


antalet anställningar ökar hösten 2019. 


Det prognostiserade resultatet kan sammanfattningsvis förklaras med att volymökningen av 


både intäkter och kostnader inte påverkar resultatet då de förekommer inom den externa 


forskningen. 


 


Universitetets särskilda verksamheter (USV)  


Den ekonomiska omsättningen 2019 har jämfört 2018 minskat med cirka 50 mnkr vilket 


beror på att verksamheter har avslutats då deras inrättande period inte har förlängts och på 


att verksamheter har flyttats till fakultet.  


Verksamheter som har avvecklats: Centrum för preventiv livsmedelsforskning vars 


personal har flyttats till institutionen för Livsmedelsteknik inom LTH. Verksamheten har 


avvecklingskostnader främst för lokaler vilka kommer att upphöra under 2019. Centre 


WTS inrättande period har upphört. Verksamheten hade avvecklingskostnader under 2018. 


Verksamheter som flyttats till fakultet: Trafikflyghögskolan har flyttats till LTH, Circle har 


en ny organisation inom institutionen för Designvetenskaper inom LTH, flytt av personal 


har gjorts till LTH, EHL och Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för 


mellanösternstudier, SASNET och LUCSUS har flyttats till Samhällsvetenskapliga 


fakulteten och Centrum för öst-sydöstasienstudier har flyttats till HT fakulteterna. 


USV styrelsen har upphört från 2019 och istället har rektor delegerat ansvaret för USV till 


vicerektor med särskilt ansvar för USV. 


 


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 1,7 -2,7 -0,9


Budget 2019 -1,4 -2,4 -3,8


Prognos 2019 -1,4 -1,6 -3,0
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Verksamheternas ekonomi följer väl beslutad planering och budget. Resultatet efter tertial 


1 visar ett överskott på 0,1 mnkr vilket är 2,7 mnkr bättre resultat än budgeterat för samma 


period 


Intäkterna blev högre inom Internationella miljöinstitutet vilket beror på beslut om 


repatrieringsbidrag som finansieras av kapital. Samfinansieringen ej är jämt fördelade över 


året (lägre i tertial 1) vilket ger ett överskott då det ej går att periodisera anslagsmedel. Nya 


externa forskningsprojekt har tillkommit och intäkterna blev högre inom 


Pufendorfinstitutet som fått ett bidrag från LMK stiftelsen, 


Kostnaderna blev lägre både inom Pufendorfinstitutet och inom LU Futura vilket beror på 


en felbokförd lön, som nu rättats, försenad bokföring av löner inom teman samt lägre 


driftskostnader. Utfallet påverkas också av att driftskostnaderna inte är jämt fördelade över 


året. 


Prognos 1 beräknas till ett underskott på 3 mnkr vilket är 0,8 mnkr bättre än budgeterat.  


Utbildning 


Inom USV är det Internationella miljöinstitutet som bedriver utbildningsverksamhet. Även 


inom USV gemensamt finns en mindre ekonomisk bokföring inom 


utbildningsverksamheten. 


Utfallet blev 0,9 mnkr vilket är 0,6 mnkr sämre resultat jämfört med budget. Intäkterna 


blev 0,8 mnkr lägre än beräknat vilket beror på att studieavgifterna ännu inte har bokförts. 


Kostnaderna blev 0,22 mnkr lägre än beräknat vilket beror på att personal arbetat mera 


inom forskningsprojekten än planerat och därmed har deras lönekostnader bokförts inom 


forskningsverksamheten. 


Resultatet i prognos 1 beräknas till ett underskott på 1,4 mnkr vilket är samma resultat som 


beräknades i budgeten. 


Forskning 


Utfallet första tertialen blev ett överskott på 1 mnkr vilket jämfört med budgeten är ett 


bättre resultat på 3,3 mnkr. Det förbättrade resultatet beror främst på högre bidragsintäkter 


och lägre driftskostnader. 


Bidragsintäkterna inom Internationella miljöinstitutet blev högre vilket delvis beror på nya 


externa forskningsmedel och på att dessa intäkter inte är jämt fördelade över året. Även 


bidragsintäkterna inom Pufendorfinstitutet blev högre då man tilldelades medel från LMK 


stiftelsen för en stor konferens. 


Driftskostnaderna blev lägre inom Internationella miljöinstitutet då dessa inte är jämt 


fördelade över året utan är något högre under anda halvan, 


Driftskostnaderna blev lägre inom Pufendorfinstitutet då slutfakturorna för avslutade teman 


per april månad inte har belastat april månad, 


Resultatet i prognos 1 beräknas till ett underskott på 1,6 mnkr vilket är 0,8 mnkr över 


budget. Det förbättrade resultatet beror på minskade löne- 


och driftskostnader. Lönekostnaderna beräknas minska inom Internationella miljöinstitutet 


då en postdoktor valt att avsluta sin anställning för en anställning som assisterande 


professor i Dublin. Driftskostnaderna beräknas också minska inom Pufendorfinstitutets 


teman.  
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Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM) 


Verksamheternas ekonomi följer väl beslutad planering och budget. Resultatet blev ett 


överskott på 0,6 mnkr vilket är 0,4 mnkr bättre än budget. Det förbättrade resultatet beror 


Skissernas museums ökade bidragsintäkter (bland annat från LMK stiftelsen som ej var 


kända vid budgeteringstillfället) och kreditering av hyreskostnad som varit för hög under 


2017 och 2018. 


Resultatet i prognosen beräknas till ett underskott på 1 mnkr vilket jämfört med budget är 


ett försämrat resultat med 1,2 mnkr. Det försämrade resultatet beror främst på att både 


löne- och driftskostnaderna beräknas öka. En förklaring till de ökade lönekostnaderna är att 


det inom Skissernas museum görs en satsning på personal genom ökade arvodeskostnader, 


sommarvikarier, amanuenser och en ny informatör på heltid. De ökade driftskostnaderna är 


till följd av att man tack vare ytterligare tilldelade medel, avgifts- och bidragsintäkter kan 


planera för en ökad verksamhet under resten av året. 


 


Utbildning 


Botaniska trädgården, del av Historiska museet och Odeum har sin ekonomiska 


redovisning inom utbildningsverksamheten. 


Resultatet efter tertial 1 visar på ett underskott på 0,4 mnkr vilket jämfört med budget är ett 


försämrat resultat med 0,5 mnkr. Resultatet beror på att Historiska museet fått mindre 


bidragsintäkter då bidraget från Region Skåne minskat med 0,8 mnkr. Då det även finns 


nya bidragsintäkter som ej var kända vid budgeteringen blir den totala bidragsminskningen 


mindre, cirka 0,3 mnkr. Även ökade lönekostnader är en förklarar till det försämrade 


resultatet. Denna ökning beror på att Historiska museet haft en ökad andel timavlönad 


personal med anledning av ökat antal besökare och de tre säsongsanställningarna inom 


Botaniska trädgården har justerats upp med ytterligare en månad med anledning av längre 


växtsäsong. 


I prognosen beräknas resultatet till ett underskott på 0,8 mnkr vilket jämfört med budget är 


ett försämrat resultat med 1 mnkr. Det försämrade resultatet beror på minskade 


bidragsintäkter inom Historiska museet och på ökade driftkostnader både inom Botaniska 


trädgården och inom Odeum. De ökade driftskostnaderna beror på ökade projektbidrag och 


ytterligare tilldelade medel som gör att man har ökad verksamhet och genomförande av 


beslutade projekt. 


Forskning 


En del av Historiska museet och Skissernas museum har sin ekonomiska redovisning inom 


forskningsverksamheten. 


Resultatet blev ett överskott på 0,9 mnkr vilket är 0,9 mnkr bättre resultat än budget. Det 


förbättrade resultatet beror på ökade bidrag som ej var kända då budgeten fastställdes (tex 


LMK stiftelsen) och minskade lokalkostnader inom Skissernas museum. Denna minskning 


beror på att LU Bygg 2019 gjort en kreditering för felaktiga lokalkostnader under 2017 och 


2018. 


I prognosen beräknas resultatet till ett underskott på 0,2 mnkr vilket jämfört med budget är 


ett försämrat resultat med 0,2 mnkr. Både Historiska museet och Skissernas museum 


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 -0,1 -0,8 -0,9


Budget 2019 0,3 0,0 0,2


Prognos 2019 -0,8 -0,2 -1,0
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prognostiserar ökade bidragsintäkter men också högre driftskostnader. De ökade 


bidragsintäkterna beror på att man vid budgeteringstillfället inte hade kännedom om dessa , 


till exempel medel från LMK stiftelsen och donationer. Driftskostnadernas ökning 


förklaras av att man beräknas få bidrag som gör att verksamheten ökar. 


 


MAX IV laboratoriet 


MAX IV fortsätter att växa. För närvarande är fyra strålrör i drift och ytterligare fyra 


kommer att vara igång efter sommaren. Under 2019 har MAX IV budgeterat för en 


betydande personalökning, som på kort sikt utmanar alla delar av organisationen. MAX 


IV:s prognos efter tertial ligger i fas med budget och visar ett underskott på 14,5 mnkr.  


 


Utbildning 


Inte relevant för MAX IV då man inte bedriver någon utbildningsverksamhet. 


Forskning 


För att nå budgeterat resultat kommer MAX IV att använda 12 mnkr av de oförbrukade 


bidragen för att möta de ökade kostnader man har, främst lokalkostnader men även 


personalkostnader. 


Lokalkostnaderna beräknas överstiga budget med nästan 9,8 mnkr på grund av höjda räntor 


och väsentligt högre elpriser än budgeterat.  


 


Gemensam förvaltning 


Förvaltningen redovisade 2018 ett underskott på 3 mnkr. Detta på grund av att överskottet 


för donationskampanjen återbetalades, en överföring av reservering för 


ledningsgruppsutvecklingen till tekniska kostnadsställen samt flyttkostnader.  


2019 budgeterar förvaltningen ett underskott på 1,2 mnkr. Underskottet ökar enligt prognos 


1 till cirka 3,6 mnkr. Förvaltningen har kapital som kan hantera underskottet som delvis är 


enligt plan. 


 


Det prognostiserade underskottet beror till stor del på högre drifts- och 


avskrivningskostnader vilket gör att LDC räknar med ett underskott 2019 jämfört med 


budget.  


Förvaltningen är en stödverksamhet och bedriver inte utbildning och forskning. Intäkter 


och kostnader fördelas till största del mellan verksamheterna med hjälp av olika 


fördelningsnycklar.  


 


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 9,7 9,7


Budget 2019 -14,5 -14,5


Prognos 2019 -14,5 -14,5


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 3,7 -6,8 -3,1


Budget 2019 -0,5 -0,7 -1,2


Prognos 2019 -1,3 -2,2 -3,6
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Gemensamma tekniska kostnadsställen 


Resultatet för Gemensamma tekniska kostnadsställen, vilket visar ett underskott på 123 


mnkr, och budgetavvikelsen som uppgår till minus 116 mnkr, beror till övervägande del på 


centrala bokslutsbokföringar på kst 809401 EK Univ gemensamt (resultat minus 120 mnkr 


och budgetavvikelse minus 120 mnkr). Bokslutsbokföringar är inte linjära under året och 


varierar kraftigt mellan de olika boksluten, bland annat på grund av att motkonteringen mot 


verksamhetens löpande semesterkostnad görs här. För helåret budgeteras och 


prognostiseras de centrala bokslutsbokföringarna till 0. 


För kst 809302 Personalavg, univ gemensamt är underskottet för perioden 30 mnkr, vilket 


är 14 mnkr sämre än budgeterat. Premierna till Statens Pensionsverk (SPV) har ökat i 


snabbare takt än förväntat och en höjning av uttaget i lönebikostnaderna för att täcka 


premieutbetalningarna diskuteras och det kommer föreslås att besluta om en höjning i 


samband med universitetets resursfördelningsbeslut för 2020. 


 


Prognosen beräknas till ett underskott på 39 mnkr, vilket är en försämring med 19 mnkr 


jämfört med budgeterade 20 mnkr. Kst 809302 Personalavg, univ gemensamt har försämrat 


sin prognos med 20 mnkr till minus 70 mnkr. SPV lämnar varje höst en prognos över nästa 


års premiekostnader. I SPV:s prognos ingår kostnader för förmånsbestämd ålderspension 


enligt det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 och kostnader för övriga kollektiva 


försäkringar, som ingår i de statliga avtalsförsäkringarna. SPV:s prognos grundar sig på 


anställningsuppgifter per en viss månad och innehåller generella antaganden om 


löneutveckling och strukturella förändringar. Det övergripande antagandet är att antalet 


anställda är oförändrat från den tidpunkt då anställningsuppgifterna är hämtade. Antalet 


sjuka och tjänstlediga personer antas därmed vara konstant under perioden för beräkningen. 


Personer som uppnår pensionsåldern under perioden ersätts i beräkningarna med fiktiva 


personer. Skillnader mellan de antaganden SPV gör i sin prognos och det verkliga utfallet 


orsakar differenser mellan prognosen och den faktiska premiekostnaden. 


 En annan orsak till differenser är att man under året gör omräkningar på grund av att 


uppgifterna, som premien grundat sig på, ändras retroaktivt. Då de faktiska premierna för 


januari - april varit betydligt högre än förväntat. 


 


Övriga verksamheter 


Universitetets Övriga verksamheter (UB, Utvecklingsenheten i Helsingborg) beräknar ett 


underskott i prognos 1 på 10 mnkr jämfört med ett budgeterat underskott på 1,2 mnkr.  


 


Både UB, med E-media och depåer samt Campus genomför större förändringsprojekt vilka 


visar en större avvikelse mot budget och en förändrad prognos jämfört med lagd budget. 


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 -31,1 68,5 37,4


Budget 2019 -18,1 -2,1 -20,2


Prognos 2019 -27,7 -11,3 -39,1


mnkr Utbildning Forskning Total


Resultat 2018 1,7 8,7 10,3


Budget 2019 -1,7 0,5 -1,2


Prognos 2019 -4,8 -5,2 -10,0
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Kostnadsutvecklingen, höjningarna från leverantörerna, på e-media var inte kända vid 


budget. Utdebiteringen till fakulteterna av kostnaderna matchar inte utbetalningarna vilket 


gör att E-media visar ett stort underskott nu. Diskussion pågår om hur kostnadsökningen 


ska hanteras. 


Flytten av depåerna är kostnadsmässigt under kontroll, men det har varit svårt att 


budgetera/prognostisera på vilket år kostnaderna kommer att visas. Efter flytten ser UB att 


kostnadsminskningar kan ske genom uthyrning av lokaler vilket återställer 


myndighetskapitalet till samma nivå som tidigare vid utgången av 2022. 


Campus Helsingborg har tagit över hyrorna från sektion Byggnad. Hanteringen kommer 


först att synas till prognos 2 vilket gör att vi har svårt att se vilka konsekvenser det får fullt 


ut. I underlaget för flytten visas att hyrorna ska ge överskott där överskottet är tänkt att 


täcka investeringar i lokalerna i Helsingborg. 


Övriga verksamheter är stödverksamhet och bedriver inte utbildning och forskning och 


intäkter och kostnader fördelas mellan verksamheterna med hjälp av olika 


fördelningsnycklar. 
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Lunds universitet Ekonomisk rapport per 30 april 2019


(mnkr)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- utfall utfall


Totalt 2019-04-302019-04-30 % budget prognos 30/4 2018 2017


Intäkter


Anslag 1 577 1 594 -18 -1,1 4 783 4 775 4 664 4 505


Avgifter 205 245 -40 -16,4 735 766 744 719


Bidrag 1 151 1 049 102 9,7 3 146 3 233 3 095 3 005


Finansiella intäkter 1 2 0 -26,1 5 5 14 16


Resultatandelar 0 0 0 0,0 0 0 20 2


Summa intäkter 2 934 2 890 44 1,5 8 669 8 779 8 536 8 247


Kostnader


Personal 1 963 1 777 186 10,5 5 330 5 359 5 236 5 023


Lokaler 357 344 13 3,9 1 032 1 032 1 042 998


Övrig drift 551 567 -15 -2,7 1 700 1 770 1 646 1 534


Finansiella kostnader 5 3 1 37,7 10 10 34 20


Avskrivningar 172 172 1 0,5 515 526 505 471


Summa kostnader 3 049 2 862 186 6,5 8 587 8 697 8 464 8 046


Kapitalförändring -115 27 -143 82 82 72 201


Beräknat utg myndighetskapital 1 700 1 761 -60 -3,4 1 815 1 815 1 733 1 660


Transfereringar och uppbörd 85 55 30 53,6 165 222 334 287


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- utfall utfall


Utbildning 2019-04-302019-04-30 % budget prognos 2 2018 2017


Summa intäkter 870 884 -14 -1,6 2 653 2 645 2 640 2 530


Summa kostnader 891 883 7 0,8 2 650 2 641 2 609 2 512


Kapitalförändring -21 1 -22 3 3 31 18


Beräknat utg myndighetskapital 388 410 -22 -5,3 412 412 409 377


Transfereringar och uppbörd 4 15 -11 -72,0 45 52 59 55


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- utfall utfall


Forskning/forskarutbildning 2019-04-302019-04-30 % budget prognos 2 2018 2017


Summa intäkter 2 064 2 005 58 2,9 6 016 6 134 5 897 5 715


Summa kostnader 2 158 1 979 179 9,0 5 938 6 056 5 856 5 534


Kapitalförändring -95 26 -121 79 79 41 181


Beräknat utg myndighetskapital 1 230 1 351 -121 -8,9 1 403 1 403 1 325 1 283


Transfereringar och uppbörd 80 40 40 100,6 120 170 275 232


antal        


30-apr-19


antal               


31-dec-18


föränd. 


antal


förändr.  


%


Innehavare av doktorandtjänst 1 280 1 306 -26 -2,0


Meriteringsanställningar 427 408 19 4,7


Lektor 871 853 18 2,1


Professor 653 660 -7 -1,1


Adjunkt 241 245 -4 -1,6


Annan underv & forskande personal 1 006 983 23 2,3


Administrativ personal 1 511 1 497 14 0,9


Bibliotekspersonal 163 163 0 0,0


Teknisk personal 662 653 9 1,4


Summa 6 813 6 768 45 0,7


Perioden Helår 2019


Personalkategori 


(heltidsekvivalenter)


Föregående år
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Lunds universitet Ekonomisk rapport per 30 april 2019


Diagrammet nedan visar utvecklingen av intäkter och kostnader under perioden 2004 till 2018 samt helårsprognos för 2019


Diagrammet nedan visar utvecklingen av de oförbrukade bidragen under perioden 2004 till april 2019
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Postadress Box 117 Besöksadress Sölvegatan 16 Telefon 046-222 12 51, 046-222 00 00   E-post linus.wiebe@innovation.lu.se Webbadress 
www.lu.se   


LU Hold ing AB 
L inus W iebe,  VD 


 
 


Stämmodirektiv inför stämma i holdingbolaget LU Holding AB 


Bakgrund 
Lunds universitets styrelse ska årligen vid sitt sammanträde i juni fastställa 
stämmodirektiv inför årsstämma i LU Holding AB (”Holdingbolaget”) samt utse 
stämmoombud.  


Universitetsstyrelsen föreslås utse stämmoombud för årsstämman i Holdingbolaget 
och för eventuella extra bolagsstämmor under perioden fram till nästkommande 
årsstämma samt besluta om stämmodirektiv enligt nedan.  


Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar 


- att till stämmoombud för årsstämma 2019, samt eventuella extra
bolagsstämmor under perioden fram till nästkommande årsstämma, utse
rektor Torbjörn von Schantz;


- att stämmoombudet inför stämman föreslås rösta för
- att resultat- och balansräkning fastställs enligt förslag, se bilaga 1;
- att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag och att ansvarsfrihet


beviljas för styrelseledamöter och verkställande direktör i enlighet
med rekommendation i revisionsberättelsen, se bilaga 2; 


- att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 2 prisbasbelopp till
styrelseordföranden och 1,5 prisbasbelopp till vice ordföranden
samt 1 prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter vardera. Arvode 
utgår dock ej till representanter från och anställda vid Lunds 
universitet, samt ej heller till ledamot Hans Petersson. Arvode till 
revisor ska utgå enligt kostnadsräkning från denne. 


- att utse följande personer till ledamöter i styrelsen till
nästkommande ordinarie årsstämma:


Bo Ahrén, vicerektor Lunds universitet 
Hans Petersson, Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 
Sarah Fredriksson, VD Aqilion AB, styrelseled. Sweden Bio  m.m. 
Bert Nordberg, styrelseordförande Vestas, Sigma Connectivity m.m. 
Ann-Katrin Bäcklund, föreståndare Pufendorfinstitutet, styrelseledamot 
Lunds universitet m.m. 


2019-05-21  


Lunds universitets styrelse 


1 PM med förslag till beslut 


Dnr STYR 2019/1096


Bilaga 10
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Jasaman Tojjar, studentrepresentant utsedd av LUS 
Jeanette Andersson, VD Minc, medgrundare Queen Invest, m.m. 
Jonas Gallon, Director Digital Health, Knowit AB m.m 


 
- att utse Bo Ahrén till ordförande i styrelsen och Bert Nordberg till 


vice ordförande i styrelsen; samt  
 


- att utse revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i Holdingbolaget. 
Huvudansvarig revisor är Maria Ekelund. 
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Dnr STYR 2019/1024 
 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 70 02 (direkt), 046-222 00 00 (växel)  
E-post susanne.kristensson@rektor.lu.se  Webbadress www.lu.se 


Förva l tn ingschef   


Utseende av revisorer till Stiftelsen för motionsverksamheten 
vid Lunds universitet 


Bakgrund 
Stiftelsen för motionsverksamhetens (Stiftelsen) ändamål ska vara att främja 
motionsverksamhet för de anställda och studerande vid Lunds universitet. 
Stiftelsen driver träningscentret Gerdahallen i Lund. 


Stiftelsens årsredovisning och övriga räkenskaper samt styrelsens och VD:s 
förvaltning ska enligt stadgarna granskas av två revisorer varav en auktoriserad 
revisor. Revisorerna ska utses av styrelsen för Lunds universitet för en tid om två 
plus två år. 


Förslag till beslut 
Universitetet beslutar att utse auktoriserad revisor Anders Thulin, PwC, och 
auktoriserad revisor Lisa Albertsson, PwC, till revisorer för Stiftelsen för 
motionsverksamheten vid Lunds universitet för perioden 2019-07-01 – 2021-06-
30. 


2019-05-28 


PM med förslag till beslut 
Bilaga 14








 
 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Wrangel, Biskopsgatan 5 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 2019-04-05 – 2019-05-23  


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse/ 
gäst/ 
adjungerad 


Anställd 
fr.o.m 


Christer Borgfeldt Med fak Gynekologi och 
obstetrik 


Adjungerad 2019-05-01 


Christopher Rääf Med fak Strålningsfysik Befordran 2019-04-11 


Björn Rosengren Med fak Ortopedi Befordran 2019-04-11 


Camilla Eeg-Tverbakk Konstn fak Teater Gäst 2019-04-01 


Mats Jerkeman Med fak Klinisk onkologi Utlysning 2019-06-01 


Peter Bentzer  Med fak Anestesiologi och 
intensivvård 


Adjungerad 2019-06-01 


Lars Rylander Med fak Arbets- och 
miljömedicin 


Befordran 2019-05-09 


Sabine Kuhlmann EHL Företagsekonomi Gästprofessor 2019-06-01 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2019. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. Kvinnor Män 


25 st. 28 % 72 % 
Utlysningar 1 st. 


Befordringar 3 st. 9 st. 
Kallelser 


Gäst 4 st. 3 st. 
Adjungerad 3 st. 
Utlysningar 2 st. 


2019-05-28 


PM 
Bilaga 20f
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Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2018. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
Kvinnor 


 
 
 


Män 
60 st. 50 % 50 % 


Utlysningar 4 st. 7 st. 
Befordringar 12 st. 11 st. 


Kallelser 1 st. - 
Gäst 12 st. 8 st. 


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


 
 
 
Kvinnor 


 
 
 


Män 
61 st. 43 % 57 % 


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


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


Adjungerad 2 st. 10 st. 
 





		Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut fattade under perioden 2019-04-05 – 2019-05-23






 


Lunds universitet/LU Byggnad, Box 117, 221 00 Lund Paradisgatan 5C Telefon 046-222 41 59, 046-222 00 00 


Fax 046-222 44 00, e-post claes.nilen@bygg.lu.se 


Mil jöchef  


Lunds universitets arbete med hållbarhet  
Detta PM har tagits fram som underlag inför diskussion om hur Lunds universitet arbetar med 


hållbarhetsfrågor vid universitetsstyrelsens sammanträde i juni 2019. På styrelsens internat kommer 


prorektor att problematisera kring hållbarhetsfrågorna och leda en diskussion om hur Lunds universitet 


vill arbeta med hållbarhet framöver.  


Lunds universitet arbetar med hållbarhet i flera dimensioner. Genom utbildning, forskning och 


samverkan bidrar Lunds universitet och universitets- och högskolesektorn som helhet till att göra 


väsentlig skillnad i omställningen av samhället i en mer hållbar riktning. Till detta kommer den egna 


organisationens verksamhet som med ett tydligt ”leva-som vi-lär”-perspektiv, behöver hantera alla 


hållbarhetsaspekter på ett fullgott sätt och uppfylla alla legala och andra krav.  


Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet 2020-2026 
Lunds universitets strategiska plan anger att universitetet ska ta stort samhällsansvar för att möta 


globala utmaningar, exempelvis i arbetet för hållbar utveckling. Den aktuella situationen och 


utvecklingen i vår omvärld ställer många hållbarhetsfrågor på sin spets och därför behöver Lunds 


universitet en gemensam strategi för hur arbetet med hållbar utveckling ska läggas upp. Rektor gav 


därför professor Henrik Smith i uppdrag (Dnr STYR 2017/1345) att, med stöd av LU Hållbarhetsfo-


rum1, ta fram en långsiktig strategi för hållbar utveckling (bilaga 4) som beaktar FN:s globala 


hållbarhetsmål och Agenda 2030 för målens genomförande. Syftet är att ta fram en universitetsgemen-


sam, långsiktig strategi för hållbar utveckling som tydliggör att Lunds universitet ska integrera 


hållbarhetsaspekter i all sin utbildning, forskning, samverkan, verksamhetsutveckling och styrning. 


Strategiförslaget innehåller delmål för 


 Utbildning och studentmedverkan


 Forskning


 Samverkan


 Verksamhet, organisation och ledning


Strategin för hållbar utveckling berör alla delar av Lunds universitet och ger tydliga anvisningar om att 


chefer och ledningsgrupperingar på alla nivåer har ansvar för att beakta frågor om hållbar utveckling i 


besluts- och uppföljningsprocesser. Däremot svarar strategin inte på frågan om hur fakulteter och 


andra verksamheter inom Lunds universitet ska utveckla sina specifika strategier samt planera och 


bedriva sin verksamhet med utgångspunkt i strategin för hållbar utveckling. Fakulteterna och 


universitetets andra verksamheter föreslås ha ansvar för att upprätta egna handlingsplaner som 


beskriver ansvarsfördelning, roller och resurser för att realisera övergripande mål och delmål i 


strategin samt hur de ska följas upp, utvärderas och, när så är relevant, revideras. Då förutsättningarna 


och organisationen av arbetet med hållbar utveckling skiljer sig åt mellan universitetets delar, avgör 


dessa hur arbetet med att uppnå Lunds universitets gemensamma vision och mål skall bedrivas. 


1 LU Hållbarhetsforum är en universitetsgemensam paraplyorganisation som bin-


der samman och stödjer universitetets klimat-, energi- och hållbarhetsforskning. 


Professor Henrik Smith är föreståndare för Hållbarhetsforum. 


  2019-06-04 


Miljödepartementet  


103 33 Stockholm 


registrator@ministry.environment.se 


1 (5) PM 
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Förslaget om strategi för hållbar utveckling står inför MBL-förhandling och beslutas därefter av 


rektor. 


 


Utbildning för hållbar utveckling 
Under 2017 inleddes ett arbete med att se över hur universitetet arbetar med hållbar utveckling i 


utbildningen. På uppdrag av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har en självvärdering genomförts. 


UKÄ har därpå bedömt att LU ”har kommit en bit på väg i sin process med arbetet för hållbar 


utveckling inom utbildning. LU ger flera goda exempel på det i sin självvärdering. UKÄ konstaterar 


samtidigt att ett utvecklingsområde är att systematiskt följa upp och utveckla detta arbete för att öka 


integreringen av hållbar utveckling i utbildningen.” I utbildningsnämnden har diskussioner förts om 


hur hållbar utveckling kan integreras i våra utbildningar och kurser samt hur vi kan bli bättre på en 


systematisk uppföljning. Översynen av hur universitetet arbetar med hållbar utveckling i 


utbildningen har fortsatt under året. Ett resultat är att hållbar utveckling finns med som ett 


kvalitetskriterium i Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds 


universitet. Enligt kvalitetspolicyn ska ”ämnesrelevanta perspektiv i hållbar utveckling främjas i 


utbildningen”. Kvalitetsarbetet följs upp årligen och därmed har ett systematiskt uppföljningsar-


bete av hållbarhet i alla universitetets utbildningar inletts. 


 


Ett projekt har drivits för att komma vidare med samarbeten i flervetenskapliga utbildningar inom 


hållbar utveckling i utbildning och initiativ har tagits till att starta utveckling av en digital utbildning 


(webbkurs) för våra lärare i verktyg för hållbar utveckling i utbildning. 


 


Forskning inom hållbarhetsområdet 
Lunds universitets forskning utvecklar relevant vetenskaplig kunskap som ökar förståelsen av problem 


relaterade till hållbar utveckling, möjliga lösningar som finns och vilka potentiellt oönskade effekter 


av lösningarna som kan uppstå. Eftersom hållbarhetsrelaterade problem är komplexa och lösningen på 


ett problem ibland kan orsaka ett annat, utvecklar Lunds universitet även forskning som ökar 


förståelsen för sådana samband. En viktig komponent i universitetets forskning är att med 


utgångspunkt i vetenskapliga fakta och ett brett synsätt kritiskt granska samhällets problemidentifie-


ring och beslut på hållbarhetsområdet. Universitetets forskning är både kritisk och lösningsorienterad 


och genererar kunskap som bidrar till nya perspektiv på hållbar utveckling. Både nyfikenhetsbaserad 


och behovsmotiverad forskning utgör grund och inspiration för tvärvetenskaplig och gränsöverskri-


dande forskning som är lyhörd för samhällets kunskapsbehov om hållbar utveckling. (Ref. strategi för 


hållbar utveckling.) 


Hållbarhetsforum, som nämns ovan, utgör även en bro mellan samhället och akademin inom dessa 


områden - både 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 publicerar regelbundet nyheter om aktuell forskning 


vid Lunds universitet som berör hållbar utveckling. Läs mer om universitetets hållbarhetsforskning på 


länk: https://www.lu.se/category/for-en-hallbar-framtid. 


Lunds universitet har fattat beslut om en tvärvetenskaplig Forskarskola med fokus på samhällsutma-


ningar och Agenda 2030. Forskarskolan ska ta tillvara universitetets bredd i forskning och utbildning 


och är organisatoriskt knuten till universitetets Hållbarhetsforum. Alla fakulteterna deltar i forskar-


skolan genom kursutveckling, seminarier och föredrag. Forskarskolans kurser är öppna för alla 


doktorander vid universitet för möjlighet att fördjupa sig i hållbarhetsfrågor. 
 
Hur Lunds universitet arbetar med miljöhandlingsplanen 
Lunds universitets miljöhandlingsplan 2017–2019 (bilaga 2) innehåller miljömål för tjänste-


resor med flyg, lokaler, hälso- och miljöfarliga ämnen samt miljöanpassad upphandling. Som 


resultat av denna handlingsplan har universitet beslutat om föreskrifter och anvisningar för 


tjänsteresor (bilaga 5), där val av digitala möten uppmuntras och miljöhänsyn, kostnadseffektivi-


tet och arbetsmiljö och säkerhet är övergripande principer vid val av resa. Universitetet har fortsatt 



https://www.lu.se/category/for-en-hallbar-framtid
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arbetet med att öka andelen digitala möten genom ett projekt för att ta fram utbildningar och 


information, bygga upp supportfunktion och kommunicera möjligheterna att använda digital 


teknik. Universitetet deltar i ett regionalt projekt – Klimatväxling – i Skåne som medför att 


tjänsteresor som innebär klimatpåverkande utsläpp beläggs med en avgift, som kan användas för 


att finansiera fossilbränslefria resor eller andra åtgärder som minskar klimatpåverkan. Utsläppen 


av koldioxid från tjänsteresor med flyg är det enskilt viktigaste bidraget till klimatpåverkan från 


organisationens verksamhet. Totalmängden koldioxid som genereras från våra flygresor ligger 


relativt konstant genom åren (bilaga 7). Det kommer krävas, utöver insatserna ovan, att LU 


fastställer tydliga mål om reducering av dessa utsläpp om Lunds universitet ska ha en möjlighet 


att ligga i linje med Parisavtalets mål och möta upp till vår egen ambition och samhällets 


förväntan på ett aktivt klimatarbete med påvisbara effekter. Hela organisationen, varje 


verksamhet och den enskilde medarbetaren behöver se över sina egna resmönster och överväga 


mindre klimatpåverkande alternativ, i linje med beslutade föreskrifter om tjänsteresor. 


 


Hållbar upphandling  
Lunds universitet ställer miljö-/hållbarhetskrav i upphandlingar av varor och tjänster när detta är 


relevant och möjligt, och bidrar då till mer hållbara leverantörsled med bl a minskad miljöbelast-


ning. Undantag kan vara för exempelvis specifik och specialbeställd forskningsutrustning, där miljö-


/hållbarhetskrav inte alltid kan ställas. Vid stora ramavtalsupphandlingar kan det dröja tre-fyra år 


innan det är aktuellt inom just det ramavtalet att se över kravbilden. I linje med universitetets miljömål 


om att öka andelen ramavtal som inkluderar miljöhänsyn och bli en fossilbränslefri verksamhet, 


har universitetet upphandlat ett ramavtal om operationell leasing av el- och laddhybridbilar, 


liksom avtal om fraktförmedlingstjänster. Likaså är ett IT-verktyg upphandlat för att möjliggöra 


uppföljning av miljökrav i upphandlingar för hela universitetet, per fakultet och institution. 


Vidare har universitetet upphandlat en tjänst för uppdrag, projekt och examensarbeten för 


studenter inom miljöområdet. Andelen ramavtal med miljöhänsyn har ökat under det gångna året. 


 


Utbildningar för anställda 
En utbildning – Hållbar utveckling – en introduktion finns klar att använda för anställda och är 


tillgänglig via Kompetensportalen.  


 


Andra satsningar är att utveckla interna webbutbildningar för bland annat kemikaliesäkerhet och 


brandskydd.  


 


Miljöledningssystem  
Lunds universitet är som helhet inte miljöcertifierat enligt ISO 14 0012. Enskilda verksamheter, 


Media Tryck, har dock valt att miljöcertifieras sig sedan många år tillbaka. Två verksamheter, 


Media Tryck och Lokalvården, är dessutom Svanen3-godkända. Det föreligger inget förslag om 


att hela universitetet ska bli miljöcertifierat. Det finns däremot möjligheter för verksamheter att 


miljödiplomera sig, senast var det Musikhögskolan i Malmö som fick sitt diplom 2018. Miljö-


diplomeringen syftar till att underlätta för institutionerna i sitt systematiska miljöledningsarbete, 


men kan inte jämföras med ISO 14 001, där standarden innebär en tredjepartscertifiering, 


systematik och starkt fokus på förebyggande arbete och ständiga förbättringar samt ledningens 


engagemang i miljö-/hållbarhetsfrågor. Lunds universitet har krav enligt lagstiftning att det ska 


finnas ett systematiskt arbete med policy, mål, handlingsplaner, revision, ledningens genomgång. 


Lunds universitet har dessa dokument och rutiner på plats på övergripande nivå, dock behöver 


den interna revisionen av miljöarbetet synkroniseras med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 


Miljöförvaltningar i de kommuner där Lunds universitet är verksamma utövar tillsyn av labora-


tiva och andra verksamheter där hantering av hälso- och miljöfarliga kemikalier förekommer.   


 


                                                      
2 ISO 14 001 är en internationell standard för miljöledningssystem. 
3 www.svanen.se  



http://www.svanen.se/
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Lunds universitet ställer krav vid ny- och ombyggnation att lokalerna ska vara miljöklassade enligt 


Miljöbyggnad4; LUX, Lund – Silver, Eden, kv Paradis, Lund – Silver, V-huset, LTH, Lund – Silver, 


A-huset, LTH, Lund – Silver, Studiecentrum, Lund – Silver, Matteannexet, LTH, Lund – Guld. Lunds 


universitet samarbetar kontinuerligt med sina fastighetsägare för att uppnå så energieffektiva lokaler 


som möjligt med bibehållen god arbetsmiljö. Exempel är byte av belysning, fönsterbyte, byte av ven-


tilationsaggregat och optimering av ventilation, byte till energieffektivare pumpar och fläktmotorer, 


byte av och installation av värmepumpar. Ett annat exempel på åtgärder är ett avtal som har upprättats 


mellan universitetet och Akademiska hus om att genomföra energikartläggningar på BMC, Biologi 


och Ekologi.  


 


Mer om resultat står att läsa om i Miljöredovisning 2018 (bilaga 3). Då nuvarande miljöhandlings-


plan går ut 2019-12-31, kommer denna att gå upp i en bredare hållbarhetsplan för Lunds 


universitet. Arbete pågår för att ta fram en sådan plan, som ska ligga i linje med kommande 


strategi för hållbar utveckling, som presenteras ovan. 


 
Universitetsledningens mål för ökad hållbarhet 
Rektor har i samråd med övriga universitetsledningen beslutat om mål och aktiviteter som är handfasta 


och enkla att tillämpa direkt (bilaga 6). Med dessa vill universitetsledningen exemplifiera 


hållbarhetsarbete i praktiken. Ett av målen är att klimatpåverkan från tjänsteresor med flyg 


klimatreduceras. För den mängd koldioxidutsläpp som ledningen indirekt genererar vid flygresor 


årligen, ska motsvarande mängd förnybart flygbränsle köpas in. I och med detta inköp uppnås en 


klimatreduktion, då det tankas lika mycket förnybart flygbränsle som dessa tjänsteresor kräver. 


Inköpet är således ett led i att öka efterfrågan på förnybart flygbränsle. Miljö-/hållbarhetskrav på 


bränslet kommer att ställas.   


 


Ledningen har också beslutat om att måltider som ledningen står för är hållbara; att alla fikor är 


vegetariska och att det vid lunch och middagar serveras vegetariskt eller fisk som standard. 


Undantagsvis kan luncher och middagar med kött serveras och köttproteinet upptar då en mindre andel 


av den totala måltiden. Ledningen vill även att ingående ingredienser i måltider, kaffe, thé och choklad 


är så långt möjligt märkta med av universitetet efterfrågad miljö-/hållbarhetsmärkning. Exempel är 


MSC/ASC/Fairtrade. Det kan nämnas att andelen ekologiskt kaffe och frukt idag uppgår till 69 % 


respektive 60 % för hela LU.  


 


Det sista målet innebär att öka ledningens kompetens om hållbarhet. Alla i universitetsledningen ska 


genomgå Lunds universitets introducerande hållbarhetsutbildning. Samtliga mål ska vara genomförda 


2019-05-31 undantaget mål om klimatreduktion som genomförs fr. o. m. 2020-01-01. I samband med 


att beslut fattas om handlingsplan för hållbarhet ses beslutet över och revideras vid behov. 


 


Studenternas klimatupprop 
Ett klimatupprop från LU:s studenter kom den 7 mars till rektor. Sammanlagt var det 4 711 stycken 


studenter som skrivit under från alla fakulteter. I uppropet krävde studenterna en halvering av Lunds 


universitets utsläpp inom fyra år för att kunna leva upp till Parisavtalets mål och att det som krävs nu 


är handling och ett tydligt ledarskap i omställningen. Studenterna nämner bl a att det är dags för Lunds 


universitet att ta en ledande roll i omställningen mot ett hållbart samhälle inom planetens gränser. Med 


namninsamlingen ställer sig de bakom det upprop där 18 svenska forskare kräver handlingskraft av de 


svenska universiteten. Uppropet riktar sig lika mycket till universitetsledningen som till fakultetsled-


ningarna för att tydliggöra det ansvar som de gemensamt har för att avgöra universitetets riktning. 


Samtidigt vill uppropet visa stöd för de studenter och medarbetare som redan engagerar sig och driver 


frågorna inom universitetets hela organisation.  


 


                                                      
4 Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader, vilket innebär att 


miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Länk: 


https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/vad-ar-miljobyggnad/ 



https://www.dn.se/debatt/universiteten-maste-sjalva-borja-klimatomstallningen/

https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/vad-ar-miljobyggnad/
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Ett antal åtgärder listas som universitetet har möjlighet att genomföra redan idag. Lunds universitet 


arbetar med flera av de åtgärder som studenterna nämner, däribland kommande förslag om klimatväxling, att 


ersätta flygresor med digitala möten där så är möjligt, ett starkt hållbarhetstänk vid arrangemang genom LU 


Konferens men även divestering, där Lunds universitets placeringar inte längre innehåller aktie- eller 


ränteinnehav i olje- kol eller gasproduktion (här både görs och kan göras ännu mer). Det kan, sammanfatt-


ningsvis, konstateras att Lunds universitet behöver bli bättre på att kommunicera det vi faktiskt gör på bred 


front, även om det sedan lång tid upprättas miljöredovisningar och annan rapportering.  


 


Rektor besvarade klimatuppropet och i uppmuntrande ordalag berömde studenterna för deras initiativ 


och poängterade samtidigt hur viktigt deras kreativitet och engagemang och arbete är för att få 


ledning, studenter och anställda på universiteten att växla upp sitt hållbarhetsarbete. Rektor menade 


vidare att uppropet sätter stor press på universiteten att agera i frågan samt att Lunds universitet antar 


utmaningen genom att mycket aktivt arbeta med frågan hur universitetet på bästa sätt kan ta sig an 


hållbarhetsfrågan. Rektor pekade även på att kunskapen finns till stora delar inom akademin och hos 


våra samverkanspartners och engagemanget finns hos anställda och studenter, men lyfte samtidigt att 


det råder delade meningar om hur omställningen ska göras på bästa sätt och vilka mål universitetet ska 


sätta upp. 


 
Klimatramverk för universitet och högskolor 
Lunds universitet har via rektor anslutit sig till ett Klimatramverk för universitet och högskolor (bilaga 


8). Klimatramverket är ett ramverk för lärosätesspecifika klimatstrategier med syfte att engagera 


universitet och högskolor i Sverige att bidra till såväl nationella som internationella åtaganden. 


Klimatet ses som en avgörande och prioriterad framtidsfråga, och anslutna universitet och högskolor 


åtar sig att fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och 


samverkan, att minska den egna klimatpåverkan och att sätta upp långtgående mål för klimatarbetet 


samt att också avsätta resurser för att nå dessa mål. I åtagandet ingår även att tydligt kommunicera 


klimatarbetet för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och till samhällsmedborgare. 


 


Klimatramverket består av åtagandet (bilaga 8) och en vägledning (biläggs ej), som bland annat besk-


river ett antal nyckelområden för klimatpåverkan från universitets- och högskolesektorn. Klimatram-


verket ger stöd för men ersätter inte LU:s eget klimatarbete där miljö-/hållbarhetsplaner och avsättning 


av resurser för detta arbete utgör viktiga delar. 


 


Bilagor 


1. Lunds universitets policy för hållbar utveckling  


2. Miljöhandlingsplan 2017-2019 


3. Miljöredovisning 2018 


4. Strategi för hållbar utveckling (för rektorsbeslut) 


5. Föreskrifter för tjänsteresor vid Lunds universitet 


6. Universitetsledningens mål för ökad hållbarhet 


7. Klimatpåverkan flygresor 2011-2018 


8. Klimatramverket för universitet och högskolor 







 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 5C Telefon 046-222 41 59, vxl 046-222 00 00  


Fax 046-222 44 00  E-post claes.nilen@bygg.lu.se  


Styre lsen  


Lunds universitets policy för hållbar utveckling 


Att åstadkomma en hållbar utveckling, som tillgodoser dagens behov utan att även-


tyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina, kräver att samhället 


hanterar en rad stora och komplexa ekologiska, sociala och ekonomiska utmaning-


ar.  


Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor 


och ska därigenom vara en drivkraft för hållbar utveckling. Universitetet ska ge-


nom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället, tillhanda-


hålla tillförlitlig kunskap idag och i framtiden. Lunds universitet ska bidra till att 


genomföra Agenda 2030 som innehåller FN:s hållbarhetsmål. 


Studenter vid Lunds universitet ska under sin utbildning få insikter och kunskaper 


om ämnesrelevanta aspekter på hållbar utveckling. Studenterna blir därmed spjut-


spetsar i yrkeslivets arbete med att skapa en hållbar utveckling. 


Ett av målen med forskning och samverkan är att 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 medver-


kan från universitetets medarbetare och studenter. 


2016-12-09 


1 


STYR 2016/1545 


BESLUT 


BILAGA 1
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Rektor


Lunds universitets miljöhandlingsplan för 2017–2019


Fastställd av rektor 2017-04-27. 


Med de nya miljömålen för 2017–2019 höjer universitet ambitionsnivån 
ytterligare i det interna miljöarbetet. Detta är i linje med universitetets policy 
för hållbar utveckling som pekar på att: ”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.” 


Som universitet, regional aktör och myndighet har Lunds universitet att förhålla sig 
till regionala, nationella och globala målsättningar. Genom att uppnå FN:s 17 
globala mål för hållbar utveckling ska världens länder utrota extrem fattigdom, 
minska ojämlikheter och orättvisor i världen och lösa klimatkrisen. I 
Parisöverenskommelsen från 2015 fastslås att världens länder gemensamt ska 
arbeta med att begränsa klimatförändringarna och att utsläppen av koldioxid 
behöver minska snabbt för att vara nära noll 2050. 


Regeringen uttalade under 2016 en vilja att Sverige ska bli ett av världens första 
fossilfria välfärdsländer, och då behövs kraftfulla insatser även från myndigheter. 


För att universitetet ska bidra med sin del av arbetet med att nå internationella och 
nationella miljö- och klimatmål, har en miljöhandlingsplan tagits fram för de fyra 
prioriterade områden (betydande miljöaspekter) som beslutades vid ledningens 
genomgång av miljöledningssystemet den 12 maj 2016: 


• Tjänsteresor med flyg
• Inköp, upphandling och leverantörskedja
• Kemikalier
• Lokaler


Arbetsgrupper med personal från framför allt den universitetsgemensamma 
förvaltningen och fakultetskanslierna har tagit fram förbättringsförslag inom dessa 
fyra områden för de kommande tre årens miljöhandlingsplan. Ordförande i 
grupperna har varit personal från LU Byggnad och sektionen Ekonomi. I samtliga 
grupper har miljöchef eller miljösamordnare deltagit.  


För varje prioriterat område finns tre till fyra mål samt åtgärder för att nå målen. 
Denna miljöhandlingsplan är uppbyggd så att för vart och ett av de fyra områdena 
ges först en beskrivande bakgrund, sedan en beskrivning av de mål och åtgärder 
som tagits fram inom området, och sist i varje avsnitt finns en sammanställning av 
mål, åtgärder och ansvariga.  


Se bilaga 1 för en kort uppföljning av de föregående miljömålen för 2015–2016. 


2017-04-27 
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Se bilaga 2 för en beskrivning av hur målen i denna miljöhandlingsplan är 
kopplade till de nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet. 


Sammanfattning av miljömålen


Figuren nedan ger en kortfattad sammanfattning av Lunds universitets miljömål 
2017–2019 inom respektive prioriterat område:  


1. Tjänsteresor med flyg 2. Inköp och upphandling


• Öka andelen resfria möten genom
ett universitetsövergripande projekt.


• Ta fram ny mötes- och resepolicy.
• Utreda möjligheter till


klimatkompensation för tjänsteresor
med flyg.


• Öka andelen ramavtal som inkluderar
miljöhänsyn.


• Utveckla uppföljning av miljökrav i
upphandlingar.


• Öka andelen miljömärkta produkter i
Lupin och informera om detta via
utbildningar och annan
kommunikation till medarbetarna.


3. Kemikalier 4. Lokaler


• Minska utsläppen till luft av hälso-  
och miljöpåverkande kemikalier.


• Minska risken för kemikalierester i
avloppsvatten.


• Öka kemikaliesäkerheten genom
ökad kunskap och bättre rutiner för
hantering av hälso- och miljöfarliga
kemikalier.


• Miljöcertifiera fler byggnader vid ny- 
och ombyggnad.


• Fortsätta arbetet med
energieffektivisering.


• Öka återbruk och öka andelen
miljömärkta möbler.


Resursbehov för att genomföra åtgärder och nå målen


Mål och åtgärder är satta med en ambitionsnivå som har bedömts som realistisk 
och möjlig att genomföra, men i en del fall behövs resursförstärkningar. 


I denna miljöhandlingsplan anges när åtgärderna kan genomföras med befintliga 
resurser hos respektive ansvarig. I övrigt fattas beslut om resurstilldelning i 
särskild ordning. 


Några av de förslagna åtgärderna förväntas utöver miljöeffekter även leda till 
besparingar och förbättringar i arbetsmiljön på olika sätt.  


Uppföljning


En uppföljning av miljömål och handlingsplan görs årligen vid ledningens 
genomgång1. 


1 Rektors ledningsråd utgör forum för ledningens genomgång av miljöarbetet vid Lunds 
universitet enligt rektorsbeslut om rutin för ledningens genomgång den 8 oktober 2015 (dnr 
V 2015/1404). 
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Prioriterat område 1: ”Tjänsteresor med flyg”


Bakgrund 


Att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser är nödvändigt för att hejda 
klimatförändringarna och konsekvenserna av dem. Flygresorna står för 
universitetets största nettoutsläpp av växthusgaser. Flygresorna genererade drygt 
6 200 ton koldioxid under 2015, enligt uppgifter från vår resebyrå. Detta kan 
jämföras med 1 700 ton koldioxid från användning av fjärrkyla, respektive 700 ton 
koldioxid från användning av fjärrvärme under samma år.  


Lunds universitet har anslutit sig till Region Skånes upprop kallat ”100 % 
fossilbränsle-fritt Skåne 2020”. Det innebär att universitetet har åtagit sig att till 
2020 eftersträva: 


• fossilfri energi för värme och kyla i byggnaderna vi hyr
• fossilfritt bränsle i egna transporter, resor eller köpta transporttjänster
• fossilfri el i den egna verksamheten och att vi köper miljömärkt el


För värme, kyla och el har Lunds universitet nästan nått målet, men för resor 
återstår ytterligare åtgärder för att de ska bli fossilfria.  


Mål 1.1 Öka andelen resfria möten 


Lunds universitet har i regleringsbrevet för 2016 fått uppdraget: ”Universitet och 
högskolor ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och 
transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som 
tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.” 


Universitetets mål är att öka andelen resfria möten, och för att nå målet ska ett 
projekt enligt REMM-metodiken genomföras. 


Denna metod förväntas ge en minskning av resandet och därmed minskade 
miljöpåverkande utsläpp. Ett antal olika myndigheter har redan arbetat enligt 
metoden och under en femårsperiod har de i snitt minskat sitt resande med tio 
procent. 


Universitetet får stöd i arbetet från Trafikverkets nationella REMM-projekt, dels 
genom den beprövade metodiken och dels genom att berörda inom universitetet 
kan delta i nätverk och utbyta erfarenheter. 


Resfria möten ger miljövinster och besparingar i tid och pengar. Men de kan också 
ge andra positiva effekter genom förbättrad kommunikation inom en geografiskt 
spridd organisation och möjlighet till en förbättrad balans mellan arbete och fritid 
för enskilda medarbetare. Dessutom kan de resfria mötena erbjuda personer som 
inte kan eller vill resa möjlighet att delta i möten. 2  


2 Läs mer om sociala effekter, ekonomiska effekter och miljöeffekter av resfria möten i 
”Resfria möten – en handledning (10-stegsmetoden)” (Arnfalk, Grönvall, Pilerot, 
Schillander, 2010) 



http://www.remm.se/
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Ansvarig 


Ansvarig för genomförande av åtgärderna för att nå målet är förvaltningschefen för 
vidare fördelning.  


Resurser  


Beslut om resurstilldelning sker i särskild ordning. Ansvarig tar fram underlag för 
sådant beslut. 


Mål 1.2 Ta fram ny mötes- och resepolicy 


En ny mötes- och resepolicy ska tas fram som styr mot en ökad andel resfria möten 
och ett minskat antal flygresor till förmån för i första hand tåg, särskilt när det 
gäller resor till Stockholm där möjligheterna är störst att minska antalet flygresor. 
Under 2015 flög anställda vid Lunds universitet ca 5 000 enkelresor mellan Malmö 
och Stockholm. Motsvarande enkelresor med tåg gjordes av uppskattningsvis 3 200 
anställda samma år. Genomsnittsresan till Stockholm var 2015 dyrare med flyg än 
tåg enligt statistik från resebyrån3. 


Följande punkter bör tas med i en reviderad mötes- och resepolicy (vissa behöver 
utredas och förankras ytterligare): 


• Överväga om deltagande på distans kan ersätta resan (t.ex. telefonmöte, 
videokonferens eller motsvarande). 


• Tåg ska alltid vara förstahandsval där det är möjligt. 
• Planera möten så att deltagare kan ta sig till mötet med tåg eller delta på 


distans. 
• I valet mellan tåg och flyg ska arbetseffektivitet och 


återhämtningsmöjlighet under tågresan beaktas. 1:a klass på tåg får bokas 
för att ge bättre möjlighet till arbete och återhämtning. För att främja 
tågresandet får nattåg eller extra övernattning bokas vid behov. Vid resa 
med nattåg får egen kupé bokas. 
 


Utöver detta bör en översyn av restid i förhållande till arbetstid göras. 


Dessutom ska vikten av att följa gällande avtal och riktlinjer vid köp av resa 
framhävas. 


Nuvarande resepolicy är från 1997 och innehåller en övergripande skrivning kring 
miljöhänsyn vid tjänsteresor. Kommunikation till berörda är angelägen för att 
stimulera till fler resfria möten och att minska antalet flygresor. När den nya 
mötes- och resepolicyn finns på plats ska resebyråns rutiner vid bokning anpassas 
utifrån denna så snart detta är möjligt.  


Behovet av en ny funktion som mötes- och resesamordnare ska utredas.  


Idag saknas en funktion som arbetar övergripande med tillgängligheten till resfria 
möten och att stödja verksamheten i mötes- och reseplanering så att alla anställda 
beställer på rätt sätt, till rätt pris och får tillbaka ersättning vid problem 


                                                      


 
3 Flyg: snittpris 737 kr/sträcka (baserat på SAS, Norwegian och Malmö Aviation). 
Tåg: snittpris 542 kr/sträcka och isolerat per klass 390 kr (2:a klass) respektive 609 kr (1:a 
klass). Flygbussar: kostnad ca 150–200 kr beroende på inköpssätt och sträcka. 
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(motsvarande ”travel manager”). Denna funktion skulle också behövas för att 
bättre kunna följa upp hur tjänsteresandet vid universitetet fungerar, för att följa 
upp resekostnader och arbeta med uppföljning av mötes- och resepolicy. 


Ansvarig 


Ansvarig för genomförande av åtgärderna för att nå målet är förvaltningschefen för 
vidare fördelning. 


Resurser 


Beslut om resurstilldelning sker i särskild ordning. Ansvarig tar fram underlag för 
sådant beslut. 


Mål 1.3 Utreda klimatkompensation för tjänsteresor 


När mål 1.1 och 1.2 har uppnåtts, återstår fortfarande en stor mängd 
koldioxidutsläpp från tjänsteresor. En möjlighet för att nå det regionala målet att bli 
fossilfria år 2020 är att införa någon form av klimatkompensation för resterande 
koldioxidutsläpp från tjänsteresor med flyg och andra resor. 


Därför ska möjligheterna att skapa ett internt system för att kompensera för 
koldioxidutsläpp från resor utredas. Ett sådant system skulle kunna innebära ett 
avgiftssystem tillsammans med en intern klimatkompensationsfond eller 
motsvarande. Andra universitet i Sverige och myndigheter i Skåne som har infört 
detta har från ca 100 kr och uppåt i påslag per flygresa. Om det ska kunna kallas 
klimatkompensation bör kriteriet vara att de åtgärder som finansieras genom 
fonden ger mätbar minskning på utsläppsmängder motsvarande utsläppen från 
resandet.  


Ansvarig 


Ansvarig för genomförande av åtgärderna för att nå målet är LU Byggnad. 


Resurser 


Åtgärderna genomförs inom befintlig budgetram. 
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Sammanställning av mål och åtgärder: 


Miljömål för område 
”Tjänsteresor med flyg” 


Åtgärder för att nå mål Ansvarig Klart 


Mål 1.1 Öka andelen 
resfria möten 


Genomför ett projekt enligt REMM:s 
10-stegsmetod för fler resfria möten.


Förvaltnings-
chefen 


2019 


Mål 1.2 Ta fram ny mötes- 
och resepolicy 


Ta fram en ny mötes- och resepolicy. 


Utifrån ny mötes- och resepolicy uppdatera och 
sprida medarbetarinformation om miljöhänsyn 
vid resor. 


Förvaltnings-
chefen 


2018 


Utreda behov av ny funktion som mötes- och 
resesamordnare.  


Förvaltnings-
chefen 


2019 


Mål 1.3 Utreda 
klimatkompensation för 
tjänsteresor 


Utreda möjligheterna att skapa ett internt 
system för att kompensera för 
koldioxidutsläppen från flygresor. 


LU Byggnad 2018 
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Prioriterat område 2: ”Inköp, upphandling och leverantörskedja”


Bakgrund 


Avdelning Inköp och upphandling genomför upphandlingar på uppdrag av 
beställarna inom Lunds universitet. Inköp och upphandling finns organisatoriskt på 
sektionen Ekonomi. Under åren 2012–2015 slöts ramavtal för en summa av cirka 2 
300 miljoner kronor. Utöver detta upphandlades ett antal specifika objekt till 
verksamheten.  


Mål 2.1 Öka andelen ramavtal som inkluderar miljöhänsyn 


Lagen om offentlig upphandling anger att miljökrav bör ställas i upphandlingar. 
Avdelningen Inköp och upphandling har gjort en genomlysning av huruvida 
miljökrav används i upphandlingarna och kartläggningen visade att miljökrav 
redan används vid ett stort antal upphandlingar. För att ytterligare höja 
ambitionsnivån kommer miljökrav att införas i ytterligare tre upphandlingar: 
arbetskläder, tjänstefordon samt bevakningstjänster. Området arbetskläder har valts 
ut med särskilt fokus på arbetsmiljö. Avtalen inom de områden som valts löper ut 
under miljöhandlingsplanens projekttid. Andra områden kan komma att omfattas i 
nästa miljöhandlingsplan. (Se även mål 4.3, som gäller ökade miljökrav och 
minskade inköp avseende möbler.) 


Ansvarig 


Ansvarig för genomförande av åtgärderna för att nå målet är sektionen Ekonomi, 
med stöd av LU Byggnad.  


Resurser 


Åtgärderna genomförs inom befintlig budgetram. 


Mål 2.2 Utveckla uppföljning av miljökrav i upphandlingar 


Genom att ställa miljökrav i upphandlingar kan universitetet bidra till en betydande 
minskad miljöpåverkan.  


Universitetet följer upp sina upphandlingar minst en gång om året, men med de 
system och rutiner som finns idag kan de miljökrav som ställs i upphandlingarna 
inte följas upp på ett strukturerat sätt. Orsaken är att detta är ett komplext område 
och det finns många leverantörer (antal ramavtal är ca 540 och antal leverantörer 
totalt drygt ca 31 000 i leverantörsdatabasen).  


Inköpsbeteendet inom universitetet ger försämrade omständigheter för adekvat 
statistik för uppföljning: 


− I för stor utsträckning utnyttjas inte möjligheten att använda befintligt 
beställningssystem (Lupin), som skulle ge uppföljningsbar elektronisk 
order som matchas med faktura till upphandlat pris. 


− Detta är kopplat till att universitetet har många som beställer så sällan att 
de inte är bekväma med eller inte vet hur systemet ska användas, eller ens 
hur de ska hitta beställningssystemet. 


− Brister i att delegera fakturor vid frånvaro, samt brister i att hantera 
godkännande av elektronisk order i beställningssystemet. Om lagd order 
inte godkänns snabbt av attestant, ringer vanligen beställaren direkt in till 
leverantören, vilket kan leda till både fel pris och pålagda frakt- och 
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fakturakostnader som universitetet inte ska betala enligt upphandlat avtal. 
Ordermatchningen görs inte mot upphandlat pris vid telefonorder. 


Sammantaget leder detta också till universitetet missar möjligheter att göra en bra 
affär, även ur miljösynpunkt. 


Förutsättningar ska skapas för en bättre uppföljning. Både beteendeförändringar 
och systemstöd kommer att behövas, och inledningsvis ska en förstudie göras. I 
förstudien ska det bl.a. utvärderas om ett nytt systemverktyg behövs för att kunna 
få fram inköpsstatistik kring andelen miljömärkta produkter som köps in.  


Ansvarig 


Ansvarig för genomförande av åtgärderna för att nå målet är sektionen Ekonomi, 
med stöd av LU Byggnad.   


Resurser 


Beslut om resurstilldelning sker i särskild ordning. 


Mål 2.3 Öka andelen miljömärkta produkter i Lupin 


Det gröna lövet i Lupin symboliserar en miljömärkning. Vid varje förnyelse av ett 
ramavtal ses andelen Gröna lövet-produkter över för att försöka öka dessa. Gröna 
lövet synliggör bra miljöval vid beställningar, men det är inte möjligt att avgöra om 
det används i praktiken eftersom det inte går att få fram sådan inköpsstatistik med 
befintligt system. Se vidare mål 2.2 där en förstudie kring uppföljning föreslås.  


Även om många varor redan idag har grönt löv i Lupin måste universitetets 
användning av dessa produkter öka. Det ankommer på den enskilda beställaren att 
välja miljömärkta produkter. Insatser kommer också att göras vad gäller att 
kommunicera möjligheterna att handla mer miljövänligt.  


Ansvarig 


Ansvarig för genomförande av åtgärderna för att nå målet är sektionen Ekonomi, 
med stöd av LU Byggnad.   


Resurser 


Åtgärderna genomförs inom befintlig budgetram. 
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Sammanställning av mål och åtgärder: 
Miljömål för område  
”Inköp, upphandling, och 
leverantörskedja” 


Åtgärder för att nå mål Ansvarig Klart 


Mål 2.1 Öka andelen 
ramavtal som inkluderar 
miljöhänsyn 


Ytterligare områden identifieras, särskilt ur ett 
arbetsmiljöperspektiv: 


Arbetskläder: tillverkning utan skadliga 
kemikalier, samt tvätt utan skadliga kemikalier. 
Gäller både köp och eventuell hyra av 
arbetskläder. 


Tjänstefordon: nya bilar som köps in ska vara 
miljöklassade bilar.  


Bevakningstjänster: bevakningsföretagens 
tjänstefordon ska vara miljöklassade. 


Sektionen 
Ekonomi 


2019* 


Mål 2.2 Utveckla 
uppföljning av miljökrav i 
upphandlingar 


Genomföra förstudie: utveckla arbetssätt att följa 
upp miljökrav i upphandlingar. 


Utifrån förstudien ta fram en projektplan för 
utveckling av uppföljning av universitetets 
upphandlingar. 


Sektionen 
Ekonomi 


2018 


Mål 2.3 Öka andelen 
miljömärkta produkter i 
Lupin 


Aktivt försöka påverka leverantörer att märka 
upp i sina kataloger. 


Sektionen 
Ekonomi 


2019** 


Öka medvetenheten om att det finns 
miljömärkta produkter i Lupin i nyhetsbrev och 
utbildningar eller annan kommunikation. 


Sektionen 
Ekonomi 


*) Klart när nya avtal tecknas. Kan dröja mer än tre år. 
**) Ständigt pågående arbete. 
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Prioriterat område 3: ”Hälso- och miljöfarliga kemikalier”


Bakgrund 


Ett stort antal olika typer av kemiska produkter används vid Lunds universitet och 
det finns omkring 20 000 olika kemiska produkter registrerade i 
kemikaliedatabasen KLARA. Kemikalieanvändningen vid Lunds universitet kan 
delas in i 1) kemikalier som används i den laborativa verksamheten och 2) 
kemikalier som används av övriga verksamheter. 


Till de stora laborativa verksamheterna räknas t.ex. Kemicentrum, BMC, Fysicum 
och CRC. I de icke laborativa verksamheterna förekommer viss 
kemikalieanvändning, om än begränsad, framförallt vid städning. Lunds 
universitets verksamheter arbetar för att ständigt förebygga och minska de risker 
som kan finnas vid hantering av hälso- och miljöfarliga kemikalier. Arbete som 
utförs är att göra riskbedömningar, byta ut kemikalier till mindre farliga alternativ 
och minska volymer där detta är möjligt utifrån utbildnings- och forskningsbehov, 
säkra förvaring av kemikalier, minska risker i laborativa moment, genomföra 
kemikalieutbildningar för medarbetare och studenter och ha en säker sluthantering 
av kemikalierna som farligt avfall. 


Mål 3.1 Begränsa utsläpp till luft 


Detta mål handlar om att identifiera faktiska hälso- och miljörisker vid utsläpp till 
luft samt, vid behov, identifiera metodik för att mäta eventuella luftföroreningar. 
Riktlinjer ska tas fram för att säkerställa att kommunala och andra krav följs, och 
vid behov ska kontrollmätningar genomföras. Där så bedöms nödvändigt ska 
förebyggande åtgärder vidtas och reningsutrustning installeras. Eventuell 
reningsanläggning bekostas av respektive verksamhet. 


Motiveringen till detta mål är att det idag inte är helt klarlagt vilka diffusa utsläpp 
av ämnen som sker från verksamheter med laborativ verksamhet. Utsläppen härrör 
främst från kemikalier som hanteras i t.ex. dragskåp och som har flyktiga 
egenskaper som t.ex. organiska lösningsmedel. Ingen mätning av utsläpp till luft 
sker idag. 


Ansvarig 


Ansvarig för genomförande av åtgärderna steg 1 och 2 är LU Byggnad, i 
samverkan med extern konsult samt med berörd husstyrelse, verksamhet och 
hyresvärd.  


Ansvarig för genomförande av steg 3 är respektive prefekt. 


Resurser 


Beslut om resurstilldelning sker i särskild ordning. 


Mål 3.2 Hälso- och miljösäker kemikaliehantering 


Bakgrunden till detta mål är att det idag saknas kompletta universitetsövergripande 
regler för hantering av kemikalier. Sådana behövs för att tydliggöra och tolka 
lagkrav och kommunicera universitetsinterna regler. Befintliga instruktioner och 
rutiner på bland annat Kemicentrum, BMC, Fysicum och Max IV utgör underlag 
till en kommande kemikaliehandbok tillsammans med gällande lagstiftning och 
”best practice”.  
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Den nya kemikaliehandboken ska inkludera regler för laborativa verksamheter, 
verkstäder, städ och rengöring, tryckeri och liknande verksamheter. Handboken ska 
belysa kemikalier, inklusive gaser, i ett livscykelperspektiv ur såväl hälso- som 
miljösynpunkt och bland annat ta upp inköp/upphandling, 
förvaring/lagring/transport, tillståndshantering, metodval, riskbedömning, 
kemikaliesubstitution, utgallring och sanering (i samklang med Avfallshandbok för 
Lunds universitet). 


En ytterligare åtgärd för en säkrare kemikaliehantering är att ställa krav på att 
separata varuintag finns, vid om- och nybyggnation för verksamhet som hanterar 
kemikalier. Syftet är att minska risker vid gemensamma entréer/intag. 


Ansvarig 


Ansvarig för genomförande av åtgärderna för att nå målet är LU Byggnad, i 
samverkan med en kemikaliegrupp med representanter från fakulteter med 
laborativa verksamheter.  


Resurser 


Åtgärderna genomförs inom befintlig budgetram. 


Mål 3.3 Minska risk för föroreningar i avloppsvatten 


Genom ett kontrollprogram ska universitetet systematiskt följa upp och kunna 
åtgärda eventuell förekomst av hälso- och miljöfarliga ämnen i det avloppsvatten 
som genereras från de laborativa verksamheterna. Kontrollprogrammet ska ses som 
ett komplement till de regler som finns för laborativ verksamhet för att förebygga 
risker för utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen till avloppsvatten. Innan 
programmet tas fram behöver sådana risker identifieras. Undersökningar och 
åtgärder bör utgå från de identifierade problemområden som framkommer via t.ex. 
uppföljningar av lokala, kommunala och regionala krav och 
miljökvalitetsmål/motsvarande. Det bör även belysas hur hanteringen av större 
volymer vattenlösningar med låga koncentrationer av hälso- och miljöfarliga 
ämnen ska ske på ett både hälso- och miljösäkert och kostnadseffektivt sätt.  


Motiveringen till mål 3.3 är att det idag inte sker någon systematisk mätning inom 
Lunds universitet av eventuell förekomst av hälso- och miljöfarliga ämnen i det 
avloppsvatten som genereras från verksamheterna, utöver mätningar av kvicksilver 
på Kemicentrum och mätningar av ett antal olika ämnen på BMC. Förordningen 
om verksamhetsutövarens egenkontroll reglerar bl.a. att Lunds universitet ska ha 
rutiner för kontroll av de delar av verksamheten som kan påverka miljön.  


Ansvarig 


Ansvarig för genomförande av åtgärderna för att nå målet är LU Byggnad, i 
samverkan med berörd verksamhet och hyresvärd.  


Resurser 


Beslut om resurstilldelning sker i särskild ordning. 


Mål 3.4 Öka kunskap och kännedom om kemikaliers hälso- och miljörisker 


För att öka kunskap och kännedom om kemikaliers hälso- och miljörisker ska olika 
former av målgruppsanpassade utbildningar och andra kompetenshöjande insatser 
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genomföras, bland annat ska en film om laboratoriesäkerhet tas fram. I samma 
syfte ska andelen granskade och godkända kemiska produkter totalt i användning i 
kemikalieregistreringssystemet öka från dagens nivå på 75 % till 90 %. Med 
granskning och godkännande avses att följa den systematik som finns i 
granskningsverktyget som tillhör KLARA. 


Motiveringen till målet är att alla som kommer i kontakt med kemikalier ska känna 
sig trygga med hur dessa ska hanteras, för att förebygga och minska risker för hälsa 
och miljö. Vissa av utbildningarna som ges bör vara obligatoriska eller 
meriterande. Särskilda insatser kan behövas för att nå olika grupper.  


Ansvarig 


Ansvarig för genomförande av åtgärderna för att nå målet är LU Byggnad. 


Resurser 


Beslut om resurstilldelning sker i särskild ordning gällande åtgärd 1 och 2. 


Åtgärderna 3, 4 och 5 genomförs inom befintlig budgetram. 
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Sammanställning av mål och åtgärder: 
Miljömål för område  
”Hälso- och miljöfarliga 
kemikalier” 


Åtgärder för att nå mål Ansvarig Klart 


Mål 3.1 Begränsa utsläpp 
till luft  


Steg 1. Identifiera faktiska hälso- och miljörisker 
av utsläpp av föroreningar till luft. Vid behov, 
identifiera metodik för mätning av 
luftföroreningar. 


LU Byggnad 2018 


Steg 2. Ta fram riktlinjer så att kommunala och 
andra krav säkerställs, samt vid behov genomföra 
kontrollmätningar. 


LU Byggnad 2018 


Steg 3. Överväga behov av förebyggande insatser 
och, i förekommande fall, installation av 
adekvata reningsanläggningar. Sammanväga 
kostnader i relation till hälso- och miljövinster.  


Prefekt 2018 


Mål 3.2 Hälso- och 
miljösäker 
kemikaliehantering 


Ta fram en universitetsgemensam 
kemikaliehandbok. Vid framtagningen beaktas 
synergier mellan miljö- och arbetsmiljöaspekter. 


LU Byggnad 2018 


Vid om- och nybyggnation för verksamhet som 
hanterar kemikalier, ställa krav på att separata 
varuintag finns.  


LU Byggnad 2017 


Mål 3.3 Minska risk för 
föroreningar i 
avloppsvatten 


Steg 1. Identifiera faktiska hälso- och miljörisker 
av utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen till 
avloppsvatten.   


LU Byggnad 2017 


Steg 2. Identifiera metodik för mätning av 
föroreningar i avloppsvatten. 


LU Byggnad 2017 


Steg 3. Ta fram kontrollprogram för mätning av 
föroreningar i avloppsvatten. 


LU Byggnad 2017 


Mål 3.4 Öka kunskap och 
kännedom om kemikaliers 
hälso- och miljörisker samt 
minska riskerna 


Utveckla intern kompetens och 
målgruppsanpassade utbildningar i kemiska 
hälso- och miljörisker, riskbedömning, KLARA. 


LU Byggnad 2019 


Ta fram kortfilm om laboratoriesäkerhet med 
goda exempel på hälso- och miljösäker hantering 
av kemikalier/farligt avfall. 


LU Byggnad 2017 


Inkludera hälso- och miljöperspektiv vid 
introduktion av medarbetare och studenter i alla 
laborativa verksamheter. 


LU Byggnad 2018 


Tillse att andelen granskade och godkända 
kemikalier i KLARA ökar till 90 % genom att 
1. stärka kemikaliegranskning, 2. säkra
administrativa processer i KLARA.


LU Byggnad 2018 


Delta med representant för Lunds universitet i 
nationella kemikaliegrupper. 


LU Byggnad 2017 
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Prioriterat område 4: ”Lokaler”


Bakgrund 


Byggnader har stor miljöpåverkan under bygg-, användnings- och rivningsfasen 
när det gäller t.ex. energianvändning, val av material och produkter, 
råvaruförbrukning och avfall. Universitetet ställer redan idag krav på byggnadens 
utformning vid ny- och ombyggnation i syfte att minska byggnadens negativa 
miljöpåverkan. Att kräva en miljöcertifiering av byggnader som universitetet hyr 
lokaler i skulle skärpa och utöka miljökraven, och innebära ett arbetssätt som 
säkerställer viktiga kvaliteter när det gäller energieffektivitet, inomhusmiljö och 
materialval. 


Lunds universitet använder mycket energi och flera verksamheter är särskilt 
energiintensiva. Även om energin numera till största delen kommer från förnybara 
energikällor finns fortfarande potential att effektivisera energianvändningen.  


Ett ökat återbruk av möbler är en naturlig fortsättning på föregående års miljömål 
om att förbättra källsorteringen. Ett ökat kretsloppstänkande kring möbler kan 
förebygga uppkomsten av avfall, hushålla med naturresurser och minska behovet 
av att köpa nya möbler. När nya möbler behöver införskaffas ska det vara 
miljömärkta möbler, så långt det är möjligt. 


Mål 4.1 Fler miljöcertifierade byggnader 


Målet innebär att vid ny- eller ombyggnad ska universitetet ställa krav att 
byggnaden som universitetet hyr lokaler i är miljöcertifierad, i syfte att säkerställa 
viktiga kvaliteter när det gäller energieffektivitet, inomhusmiljö och materialval.  


Det mest använda systemet i Sverige för byggnader är Miljöbyggnad, som också 
fungerar som ett kvalitetsledningssystem. Miljöbyggnad har tre nivåer – Brons, 
Silver och Guld – och målet innebär att universitetet eftersträvar den högsta nivån, 
Guld, för alla nybyggnationer. Vid ombyggnadsprojekt krävs Miljöbyggnad Silver, 
förutsatt att tekniska och antikvariska förutsättningar finns. Miljöbyggnad Guld 
eftersträvas ändå där det är möjligt. Brons motsvarar ungefär de byggregler som 
finns i Sverige medan Guld ställer betydligt högre krav. Genom föreskriften Krav 
& Råd ställer universitetet redan idag krav motsvarande Miljöbyggnad Silver vid 
nybyggnad eller större ombyggnader.  


Miljöbyggnad har flera fördelar gentemot andra system. Miljöbyggnad är det 
system som är mest anpassat för svensk byggnorm och avser endast själva 
byggnaden. Andra certifieringssystem (som LEEAD, BREEAM) omfattar flera 
ytterligare aspekter som är svåra för universitetet att påverka, som exempelvis 
kollektivtrafik vid byggnaden. Miljöbyggnad är knutet till byggvarubedömningen 
och ger god kontroll över ingående material. Mer information om Miljöbyggnad 
finns här: https://www.sgbc.se/var-verksamhet/miljoebyggnad Andra 
certifieringssystem som motsvarar de krav som Miljöbyggnad Guld och Silver 
innebär är också godtagbara. 


Ansvarig 


Ansvarig för genomförande av åtgärderna för att nå målet är LU Byggnad, i 
samverkan med universitetets nuvarande och framtida hyresvärdar.  



https://www.sgbc.se/var-verksamhet/miljoebyggnad
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Resurser 


Åtgärderna genomförs inom befintlig budgetram. 


Mål 4.2 Fortsätta arbetet med att effektivisera energianvändningen 


För att kunna effektivisera universitetets energianvändning behöver en 
energiutredning genomföras. Utredningen ska identifiera ytterligare områden där 
besparingar kan göras och hitta sätt för att skapa incitament till att verkligen 
genomföra åtgärderna. Energiutredningen bör ge beslutsunderlag för väl avvägda 
åtgärder där de ger mest effekt och ge förslag på hur respektive verksamhet kan få 
tydlig feedback på hur mycket man kan spara, mätt i energi och pengar.  


En förstudie ska göras som resulterar i en projektplan för genomförandet av 
energiutredningen.  


För att genomföra energiutredningen, samordna insatser, driva på, stödja med 
kompetens och tid på alla nivåer behövs en extra resurs med kompetens inom 
strategiskt energiarbete. 


För fortsatt arbete med energieffektivisering förutsätts också resurser på fakultets- 
eller husnivå. Omfattningen beror på vilka åtgärder som respektive fakultet 
beslutar sig för att genomföra utifrån resultatet av energiutredningen.  


Ansvarig 


Ansvarig för genomförande av åtgärderna för att nå målet är LU Byggnad. 


Resurser 


Beslut om resurstilldelning sker i särskild ordning. 


Mål 4.3 Öka återbruk och öka andel miljömärkta möbler 


Funktionsdugliga möbler slängs idag vid flytt, vid behov av uppgradering av 
arbetsplatserna av ergonomiska skäl eller för att möbler är slitna. 


Universitetet kan med relativt enkla medel minska behovet att köpa nya möbler. 
Målet kan uppnås genom att göra det lätt att renovera möbler och att bättre matcha 
behov och efterfrågan genom en intern webbaserad köp- och säljfunktion.  


För att göra det lättare att renovera möbler ska universitetet upphandla 
renoveringstjänster. 


Det finns i dagsläget redan möjlighet att använda sig av universitetets avtal med 
flyttfirmor för att omhänderta funktionsdugliga möbler m.m. 


För att öka återbruk skulle universitetet kunna skapa en intern köp- och 
säljfunktion. Den interna köp- och säljfunktionen bör kunna utformas som en enkel 
och användarvänlig app till telefon eller platta, där säljaren kan ta ett foto och 
snabbt publicera information om objektet. Meningen är att objektet står kvar på sin 
ursprungliga plats, eller en tillfällig plats, till dess att det säljs/skänks bort eller 
försäljningstiden gått ut och säljaren avyttrar objektet på annat sätt. På så vis 
används inte särskilda lokaler eller resurser för att administrera mottagning, lagring 
och försäljning. Köp- och säljfunktionen kommer dock att kräva vissa resurser för 
utveckling och sedan administration och systemförvaltning. 
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En utredning ska först göras för att beskriva behovet och effekterna av en intern 
köp- och säljfunktion. En app eller motsvarande ska sedan också utvecklas, vid 
behov.  


För att öka andelen miljömärkta möbler ska universitetet göra det lättare att välja 
miljömärkta möbler vid nyanskaffning genom att ta fram och kommunicera 
miljökrav för möbler. 


Ansvar 


Ansvarig för genomförande av åtgärderna för att nå målet är LU Byggnad. 


Resurser 


Åtgärderna att upphandla renoveringstjänster och ta fram och kommunicera 
miljökrav för möbler genomförs inom befintlig budgetram. 


Beslut om resurstilldelning sker i särskild ordning gällande utveckling av intern 
köp- och säljfunktion. 
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Sammanställning av mål och åtgärder: 
Miljömål för område 
”Lokaler” 


Åtgärder för att nå mål Ansvarig Klart 


Mål 4.1 Fler 
miljöcertifierade 
byggnader 


Fastställa följande krav gentemot hyresvärdar: 
Vid nybyggnation ska Miljöbyggnad Guld alltid 
eftersträvas, Silver är ett krav. Vid 
ombyggnadsprojekt krävs Miljöbyggnad Silver, 
förutsatt att tekniska och antikvariska 
förutsättningar finns. Miljöbyggnad Guld 
eftersträvas där det är möjligt. (Motsvarande 
certifieringar är godtagbara.) 


LU Byggnad 2017 


Mål 4.2 Fortsätta arbetet 
med att effektivisera 
energianvändningen  


Genomföra förstudie om hur universitetet kan 
effektivisera energianvändningen.  


Utifrån förstudien ta fram en projektplan som 
underlag för beslut om genomförandet av en 
energiutredning som inkluderar 
energikartläggning och förslag till 
energieffektiviseringsmål. 


LU Byggnad 2018 


Mål 4.3 Öka återbruk och 
öka andel miljömärkta 
möbler 


Upphandla tjänster för renovering av befintliga 
möbler. 


LU Byggnad 2018 


Ta fram och kommunicera miljökrav som kan 
användas vid avrop och upphandling av möbler. 


LU Byggnad 2018 


Utreda behovet och effekterna av en intern köp- 
och säljfunktion.  


Vid behov, utveckla en köp- och säljfunktion 
(app). 


LU Byggnad 2018 
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Bilaga 1.


Uppföljning av miljömål med handlingsplan 2015–2016


För det interna miljöarbetet fastslogs 2015 fem miljömål att arbeta med under 2015 
och 2016. Fyra av fem miljömål genomfördes inom planerad tid. Det som återstår 
är att lansera ett enhetligt dekalsystem för källsortering, vilket är planerat att 
slutföras under 2017.  


För uppföljning av föregående miljöhandlingsplan, se en kort sammanfattning 
nedan: 


Miljömål Resultat 


1. Genomföra en miljöutredning för att
identifiera betydande miljöaspekter
för verksamheten.


Utredningen genomförd under perioden. För 
det fortsatta miljöarbetet 2017–2019 har 
ledningen prioriterat arbete inom fyra 
områden: ”tjänsteresor med flyg”, ”lokaler”, 
”inköp, upphandling och leverantörskedja” 
samt ”kemikalier”. 


2. Införa rutin för ledningens
genomgång och utse ledningens
representant som en viktig del i
universitets miljöledningssystem.


En rutin för ledningens genomgång infördes 
2015 och innebär att miljöchefen vid Lunds 
universitet avrapporterar vid Rektors 
ledningsråd två gånger per år. Ledningens 
representant för Lunds universitets 
miljöarbete har utsetts (förvaltningschefen). 


3. Inrätta ett hållbarhetsråd vid Lunds
universitet som stöd och rådgivning
till miljöchefen och ledningens
representant.


Under 2015 utsågs styrgruppen för Lunds 
universitets Hållbarhetsforum till Lunds 
universitets hållbarhetsråd. 


4. Ökat samarbete med fastighetsägare
för att uppnå
energieffektiviseringar/besparingar
genom ny avtalsmall.


En avtalsform som skapar incitament för 
både Lunds universitet som hyrestagare och 
fastighetsägaren att göra energibesparingar 
genom investeringar i fastigheten har tagits 
fram under 2015 i samverkan med 
Akademiska hus. Ett pilotprojekt har 
genomförts på BMC i Lund under 2016. 


5. Förenkla källsortering och göra det
lätt att göra rätt genom att i
universitetets skyltprogram ha
dekaler för källsortering.


Arbetet med att ta fram enhetliga dekaler 
för Lunds universitet pågår och planeras 
slutföras under 2017. En avfallshandbok med 
råd och riktlinjer kring källsortering, farligt 
avfall m.m. har också tagits fram under 2016. 


Ansvarig för att slutföra målet är 
avdelningen Arbetsmiljö, miljö och säkerhet, 
LU Byggnad. 
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Bilaga 2. Lunds universitets miljömål bidrar till att nå de regionala och


nationella miljömålen


Lunds universitets miljömål förväntas bidra direkt eller indirekt till att nå ett antal 
av de 16 nationella miljömålen samt de 17 globala hållbarhetsmålen. Tabellen visar 
vilka av de nationella och globala målen som är tydligast kopplade till 
universitetets miljömål.  


Illustratör Sveriges miljömål: Tobias Flygar 


Lunds universitets miljömål 
2017-2019 


Nationella (och regionala) miljömål 
som universitetets miljömål bidrar 
till att nå 


Globala mål för hållbar 
utveckling som universitetets 
miljömål bidrar till att nå 


Mål 1.1 Öka andelen resfria 
möten 


Mål 1. Begränsad 
klimatpåverkan  


Mål 2. Frisk luft 


Mål 3. Bara naturlig 
försurning  


Mål 13. 
Bekämpa klimat-
förändringen  Mål 1.2 Ta fram ny mötes- och 


resepolicy 
Mål 1.3 Utreda 
klimatkompensation för 
tjänsteresor 


Mål 2.1 Öka andelen ramavtal 
som inkluderar miljöhänsyn 


Mål 1. Begränsad 
klimatpåverkan 


Mål 2. Frisk luft 


Mål 3. Bara naturlig 
försurning 


Mål 4. Giftfri miljö 


Mål 12. Levande 
skogar 


Mål 13. Ett rikt 
odlingslandskap 


Mål 15. God bebyggd miljö 


Mål 12. Hållbar 
konsumtion och 
produktion  Mål 2.2 Utveckla uppföljning av 


miljökrav i upphandlingar 
Mål 2.3 Öka andelen miljömärkta 
produkter i Lupin 


Mål 3.1 Begränsa utsläpp till luft Mål 2. Frisk luft 


Mål 4. Giftfri miljö 


Mål 8. Levande sjöar och 
vattendrag  


Mål 13. Ett rikt 
odlingslandskap 


Mål 12. Hållbar 
konsumtion och 
produktion  


Mål 3.2 Hälso- och miljösäker 
kemikaliehantering  
Mål 3.3 Minska risk för 
föroreningar i avloppsvatten 
Mål 3.4 Öka kunskap och 
kännedom om kemikaliers hälso- 
och miljörisker samt minska 
riskerna 


Mål 4.1 Fler miljöcertifierade 
byggnader 


Mål 15. God bebyggd miljö Mål 7. Hållbar 
energi för alla 


Mål 12. Hållbar 
konsumtion och 
produktion  


Mål 4.2 Fortsätta arbetet med att 
effektivisera energianvändningen  
Mål 4.3 Öka återbruk och öka 
andel miljömärkta möbler 
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Redovisning av miljöledningsarbetet 2018


Lunds universitet
Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter


Del 1 Miljöledningssystemet


Basfakta


Antal årsarbetskrafter: 6 770 
Antal kvadratmeter lokalyta: 431 652 


1. Är myndigheten miljöcertifierad?


Nej.


2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy?


Lunds universitets policy för hållbar utveckling, senast reviderad 2016-12-09:


"Att åstadkomma en hållbar utveckling, som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina, kräver att 
samhället hanterar en rad stora och komplexa ekologiska, sociala och ekonomiska 
utmaningar. 


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. Lunds universitet ska bidra 
till att genomföra Agenda 2030 som innehåller FN:s hållbarhetsmål. 


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. 


Ett av målen med forskning och samverkan är att 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." 


3. När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning?


Miljöutredningen uppdaterades 2015.


BILAGA 3
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Fråga 4a-7a beskriver myndighetens arbete med dess 


direkta påverkan på miljön 


4a. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt 


påverkan på miljön? 


Lunds universitet har identifierat följande som betydande direkta miljöaspekter: 
 
-Elenergi 
-Farligt avfall/kemiskt avfall 
-Hälso- och miljöfarliga kemikalier 
-Tjänsteresor med flyg 
-Campusutveckling inkl. grönytor och markexploatering 
-Inköp, upphandlingar och leverantörskedja 
-Lokalförsörjningsprocessen  


 


5a. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har 


betydande direkt påverkan på miljön? 


Lunds universitets miljöhandlingsplan för 2017-2019 innehåller miljömål med 
utgångspunkt i fyra betydande miljöaspekter som prioriterades vid Ledningens 
genomgång. Aspekterna är: Tjänsteresor med flyg, Inköp, upphandlingar och 
leverantörskedja, Hälso- och miljöfarliga kemikalier samt Lokaler. 
 
Mål 1.1 Öka andelen resfria möten 
Mål 1.2 Ta fram ny mötes- och resepolicy 
Mål 1.3 Utreda klimatkompensation för tjänsteresor 
 
Genom att nå dessa mål ska universitetet bidra till att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig 
försurning, samt bidra till att nå det globala målet Bekämpa klimatförändringen. 
 
Mål 2.1 Öka andelen ramavtal som inkluderar miljöhänsyn 
Mål 2.2 Utveckla uppföljning av miljökrav i upphandlingar 
Mål 2.3 Öka andelen miljömärkta produkter i Lupin (universitetets inköps- och 
fakturahanteringssystem) 
 
Genom att nå dessa mål ska universitetet bidra till att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig 
försurning, Giftfri miljö, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och God 
bebyggd miljö, samt bidra till att nå det globala målet Hållbar konsumtion och 
produktion. 
 
Mål 3.1 Begränsa utsläpp till luft  
Mål 3.2 Hälso- och miljösäker kemikaliehantering  
Mål 3.3 Minska risk för föroreningar i avloppsvatten 
Mål 3.4 Öka kunskap och kännedom om kemikaliers hälso- och miljörisker samt 
minska riskerna 
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Genom att nå dessa mål ska universitetet bidra till att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag och ett 
rikt odlingslandskap, samt bidra till att nå det globala målet Hållbar konsumtion 
och produktion. 
 
Mål 4.1 Fler miljöcertifierade byggnader 
Mål 4.2 Fortsätta arbetet med att effektivisera energianvändningen  
Mål 4.3 Öka återbruk och öka andel miljömärkta möbler 
 
Genom att nå dessa mål ska universitetet bidra till att nå det nationella 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, samt bidra till att nå de globala målen 
Hållbar energi för alla och Hållbar konsumtion och produktion. 


 


6a. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för direkt 


miljöpåverkan? 


Lunds universitet har vidtagit följande åtgärder under 2018: 
 
  Mål 1.1: Projekt om resfria möten avslutades i juni och rapporten innehöll flera 
rekommendationer inför fortsatt arbete. Fortsättningsprojekt om att öka digitalt 
mötande har påbörjats under året. Projektets syfte är att skapa bättre förutsättningar 
för anställda att använda digitala möten genom information, utbildning och 
support. Se även fråga 10. 
  Mål 1.2: Nya föreskrifter för tjänsteresor med tillhörande allmänna råd har tagits 
fram. Föreskrifterna har följande tre övergripande principer: arbetsmiljö och 
säkerhet, miljöhänsyn samt kostnadseffektivitet. Föreskrifterna slår fast att behovet 
av att resa alltid ska övervägas och digitala möten ska ersätta resor när möjligt. 
(Mötespolicy hanteras inom ramen för mål 1.1.) 
  Mål 1.3: Lunds universitet deltar i Region Skånes projekt Klimatväxling i Skåne 
2018-2020, med syftet att hitta en modell för att kompensera för universitetets 
utsläpp av klimatpåverkande gaser.  
 
  Mål 2.1: De tre ramavtalsupphandlingarna som avses har genomförts. Resultat: 
Arbetskläder - Tillverkning utan skadliga kemikalier, samt tvätt utan skadliga 
kemikalier. Gäller både köp och eventuell hyra av arbetskläder. Tjänstefordon - 
Nya bilar som köps in är miljöklassade samt avtal finns om operationell leasing av 
elbil och laddhybridfordon. Bevakningstjänster - Leverantörens fordon är 
miljöklassade. 
  Mål 2.2: Köpt in ett uppföljningsverktyg som kommer att ge möjlighet att följa 
upp inköp med miljömärkning. Systemet heter Spendency och detta testas för 
närvarande och beräknas tas i drift andra kvartalet 2019. 
  Mål 2.3: För att öka medvetenheten har universitetet spelat in en film med 
upphandlingschefen om hållbara inköp, som kommer att användas i 
internutbildningar om hållbarhet. Leverantörer uppmanas löpande att märka upp 
miljömärkta produkter i sina kataloger i universitetets inköpssystem. 
 
   Mål 3.1: Hälso- och miljörisker av utsläpp av föroreningar till luft har utretts i 
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anmälan till Lunds kommun om miljöfarlig verksamhet. Förutsättningar för 
luftmätning undersöks. En katalysator för reduktion av kolväten har installerats på 
LTH/M-huset. 
  Mål 3.2: Delar av handbok (rutin för hantering av hälso- och miljöfarliga 
kemikalier med tillhörande mallar för substitutionsutredningar och 
exponeringsregister) framtagna och kommunicerade. Ställer sedan förra året krav 
på hyresvärdar vid ny- och ombyggnation om att separata varuintag ska finnas för 
verksamhet med kemikaliehantering. 
  Mål 3.3: Screenande mätning av föroreningar i avloppsvatten ska genomföras. 
Ska resultera i ett kontrollprogram. Upphandlad leverantör har inte kunnat 
genomföra uppdraget under 2018 p.g.a. kapacitetsproblem. Nytt startdatum 2019-
01-08.  
  Mål 3.4: Utbildnings- och informationsmöten för verksamhetsansvariga om 
kemikaliesäkerhetsarbetet har genomförts. En omfattande webbaserad 
kemikaliesäkerhetsutbildning som inkluderar kunskapsprov är under framtagning. 
Över 240 KLARA-registrerare och 20 lokala KLARA-administratörer är utbildade. 
Granskarutbildning genomförd. (KLARA är universitetets 
kemikalieregistreringssystem.) 
 
  Mål 4.1: Krav gentemot hyresvärdar att sträva efter Miljöbyggnad Guld vid 
nybyggnad och minst nivå Silver vid ombyggnad ska förtydligas i universitetets 
kravställande dokument i byggprojekt. 
  Mål 4.2: Avtal mellan universitetet och Akademiska hus har upprättats om att 
genomföra energikartläggningar på BMC, Biologi och Ekologi. Påbörjades i okt. 
  Mål 4.3: Universitetet väljer att inte upphandla tjänst för renovering av möbler, 
utan ska istället vända sig till respektive tillverkare för renovering. Hur man går till 
väga för att få möbler renoverade återstår att kommuniceras. Utredning om vilka 
miljökrav som ska ställas vid möbelinköp har pausats p.g.a. föräldraledighet. 


 


7a. Redovisa hur väl målen för direkt miljöpåverkan har uppfyllts 


Lunds universitets miljöhandlingsplan och miljömål gäller 2017-2019. 
 
Flera mål är endast delvis uppfyllda än så länge, även om flera åtgärder vidtagits 
(se fråga 6a). 
 
Resultat 2018: 
Mål 1.1: Kartläggning av resfria möten har avslutats. Implementeringsprojekt för 
digitala möten påbörjat. 
Mål 1.2: Nya reseföreskrifter beslutade. (mötespolicy hanteras i 1.1) 
Mål 1.3: Deltar fortsatt i regionens samverkansprojekt, som ska resultera i 
klimatväxlingsmodell. 
Samtliga mål inom upphandling och inköp är uppnådda. 
Mål 2.1: Upphandlingarna som angavs i målet är genomförda. 
Mål 2.2: Uppföljningsverktyg på plats. 
Mål 2.3: Utbildningsfilm klar för ökad medvetenhet. Leverantörer uppmanas 
rutinmässigt att märka upp miljömärkta produkter i universitetets inköpssystem. 
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Mål 3.2: Delar av kemikaliehandbok klar. Kravet om separata varuintag är 
formulerat, men beslut om uppdaterat kravställande dokument bedöms istället tas 
under 2019. 
Mål 3.4: Kompetenshöjande insatser genomförda. 


Mål 4.1: Kravet om miljöcertifierade byggnader är formulerat, men beslut om 
uppdaterat kravställande dokument bedöms istället tas under 2019. 
Mål 4.2: Avtal klart, och som ett resultat av detta kommer energikartläggningar att 
genomföras. 
Mål 4.3: Rutin för hantering av renovering av möbler påbörjad. 


Fråga 4b-7b beskriver myndighetens arbete med dess


indirekta påverkan på miljön


4b. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande indirekt


påverkan på miljön?


Lunds universitet har identifierat följande som betydande indirekta miljöaspekter: 


-Ledningens engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor
-Effektivitet i beslutsprocessen, beslutsmässighet och verkställande av beslut
-Utbildning (positiv aspekt)
-Forskning (positiv aspekt)
-Samverkan med det omgivande samhället (positiv aspekt)
-Attityder och medvetenhet hos anställda


5b. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har


betydande indirekt påverkan på miljön?


Enligt Lunds universitets uppdelning i direkta och indirekta miljöaspekter har 
universitetet inga aktuella miljömål för aktiviteter med en indirekt betydande 
påverkan på miljön, endast för direkta aspekter.  


Dock finns mål för upphandling och inköp, som ju ofta räknas som indirekt 
miljöpåverkan. 


Universitetet under året arbetat fram en långsiktig hållbarhetsstrategi för 2019-
2026 som omfattar utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsutveckling 
(betydande indirekta aspekter) och som bland annat beaktar FN:s globala 
hållbarhetsmål. Beslut tas tidigt våren 2019.  


Den övergripande målbilden föreslås vara: 
- Lunds universitet integrerar hållbar utveckling i sin utbildning, forskning,
samverkan och verksamhetsutveckling, och universitetets medarbetare är väl
insatta i sina roller i detta arbete.
- Lunds universitet engagerar sig på lokala, regionala, nationella och globala
samhälleliga arenor så att vetenskaplig kunskap ger hävstång i samhällets strävan
efter hållbarhet såväl på kort som på lång sikt.
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- Lunds universitet är en framträdande röst på hållbarhetsområdet inom forskning
och undervisning samt i samhällsdebatten och kulturlivet.
- Lunds universitet kommunicerar sitt hållbarhetsarbete inom den egna
organisationen samt med omvärlden på sätt som gör det lätt att både nå ut och hitta
in i verksamheten.


Målsättningen för en hållbar verksamhet föreslås vara (utdrag): 
- Lunds universitet upprätthåller en god, säker, trygg och tillgänglig arbetsmiljö i
alla avseenden.
- Lunds universitet är en resurseffektiv verksamhet, med minimal klimat- och
miljöpåverkan.
- Verksamheten vid Lunds universitet bygger på jämställdhet, likabehandling och
mångfald och använder sig av styrkan som detta innebär.


6b. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för


indirekt miljöpåverkan?


Åtgärder har vidtagits för att nå mål gällande upphandling och inköp, se fråga 6a. 


Universitetet har bestämt att ta fram en övergripande handlingsplan för att nå 
målsättningarna i hållbarhetsstrategin, och den ska utarbetas under 2019. På 
motsvarande sätt ska fakulteterna arbeta för att uppnå målbilden i strategin. 


Ett arbete har genomförts för att granska hinder och möjligheter i samarbeten över 
fakultetsgränserna. Syftet är att nå en strategi för det breda universitetet och kan 
generera samarbeten i flervetenskapliga utbildningar inom hållbar utveckling. 


Universitetet har beslutat att satsa 64 miljoner på en tvärvetenskaplig forskarskola 
med fokus på samhällsutmaningar och Agenda 2030. Forskarskolan ska ta tillvara 
universitetets bredd i forskning och utbildning och är organisatoriskt knuten till 
universitetets Hållbarhetsforum. Alla fakulteterna deltar i forskarskolan genom 
kursutveckling, seminarier och föredrag. Forskarskolans kurser är öppna för alla 
doktorander vid universitetet för möjlighet att fördjupa sig i hållbarhetsfrågor. 


7b. Redovisa hur väl målen för indirekt miljöpåverkan har uppfyllts


Målen gällande upphandling och inköp har uppnåtts, se fråga 7a. 


Förslag till hållbarhetsstrategi klart för beslut. 


8. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de anställda den


kunskap de behöver för att ta miljöhänsyn i arbetet?


Utbildningar och genomgångar sker på laboratorier i syfte att minska såväl
arbetsmiljö- som miljörisker. Exempel är säkerhetsprov inför att arbeta i
laboratorium, genomgång av gällande arbetsmiljö- och miljöregler som del i
utbildningar och obligatoriska kurser för doktorander.
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Under 2018 har en övergripande webbutbildning i hållbar utveckling producerats. 
Webbutbildningen består av filmade avsnitt och har hela universitetet som tänkt 
målgrupp. Publiceras i universitetets kompetensportal inom kort. 
 
Utbildnings- och informationsmöten för verksamhetsansvariga om 
kemikaliesäkerhetsarbetet har genomförts på begäran. En omfattande webbaserad 
kemikaliesäkerhetsutbildning som inkluderar kunskapsprov är under framtagning. 
Universitetets kemikaliesäkerhetssamordnare har under året haft särskilt fokus på 
att informera om hur kemikalieregistreringssystemet KLARA kan och ska 
användas (exempelvis för att göra riskbedömningar) vid varje tillfälle denne träffat 
verksamheterna. Över 240 KLARA-registrerare och 20 lokala KLARA-
administratörer är utbildade. Granskarutbildning genomförd.  
 
Universitetet genomför regelbundet interna utbildningar för inköpare där 
miljöaspekten belyses. Inköparna har också informerats om att det går att söka 
explicit på produkter med miljömärkning i beställnings- och fakturasystemet 
Proceedo (Lupin), genom att söka på det "gröna lövet" som symboliserar bra 
miljöval. Universitetets gemensamma upphandlingsfunktion stödjer respektive 
upphandlande verksamhet (objektsupphandlingar) genom att lyfta frågan om 
miljökrav.  
 
Universitetet har utbildningar i miljö som genomförs i samband med införandet av 
ett universitetsanpassat miljöledningssystem (miljödiplomering) i de enskilda 
verksamheterna. Miljödiplomeringen innebär att alla anställda inom den enskilda 
verksamheten bjuds in till en grundläggande miljöutbildning om två timmar. 
Verksamhetsansvarig, miljösamordnare, inköpsansvarig och avfallsansvarig får 
särskild utbildning om ytterligare två timmar. Utbildningarna är:  
1. Miljölagstiftning och ansvar 
2. Miljöledning - Systematiskt miljöarbete 
3. Avfall och avfallshantering 
4. Miljökrav i upphandling och inköp 
Grundutbildningen har genomförts vid två verksamheter, Musikhögskolan och 
Vattenhallen Science Center. Ytterligare särskilda utbildningar har getts vid 
Musikhögskolan, som också miljödiplomerades i juni. 
 
Arbetet med att förbättra, utveckla och samla arbetsmiljö-, kemikaliesäkerhets-, 
hållbarhets- och säkerhetsinformation på den interna webben har slutförts under 
året och informationen finns lättillgängligt på HR-webben och Medarbetarwebben. 
 
En väsentlig kommunikationskanal är verksamheternas hälsa-, miljö- och 
säkerhets- (HMS) kommittéer i vilken frågor som berör regler, tillämpningar av 
regler och kommunikation av frågorna inom verksamheten tas upp. Universitetets 
medarbetare informeras även vid behov via andra befintliga mötesforum och 
genom riktade utskick.  
 
Ett internt nyhetsbrev om arbetsmiljö, miljö, säkerhet, brandskydd och strålskydd 
med fokus på lagstiftning, ges ut 4-6 ggr per år och skickas till chefer, ansvariga 
och andra funktioner inom områdena, samt intresserade. 
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9. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att


minska sin energianvändning?


I Lunds universitets lokaler styrs belysning både manuellt, på tid, på
frånvaro/närvaro och i få fall även på dagsljus. Värme och ventilation är i flera
lokaler styrda på temperatur och koldioxidhalt. Lunds universitet samarbetar
kontinuerligt med sina fastighetsägare för att uppnå så energieffektiva lokaler som
möjligt med bibehållen god arbetsmiljö, och ställer krav vid ny- och ombyggnation
(exempelvis enligt Miljöbyggnad) - men äger inte fastighetsrelaterade IT-system.


10. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte


att minska antalet tjänsteresor?


Vid universitetet används telefonkonferens, digitala möten med två eller flera
deltagare, videokonferenser med mera, i olika omfattning i all vår verksamhet.


Informationsteknik används såväl för distansundervisning som för konferenser och 
möten. 


Tjänsterna Teams, Zoom och Skype for business finns tillgängligt för samtliga 
anställda och studenter inom universitetet. Universitetet tillhandahåller viss 
information och beskrivningar om hur man använder dessa tjänster på 
support.lu.se. 


Under 2018 har projektet om resfria möten slutförts. Kartläggningen och 
användartesterna har resulterat i åtgärdsförslag rörande teknik- och 
supportlösningar, statistik och nyckeltal samt förvaltningsorganisation. 


Som en fortsättning har en inledande förstudie som bygger på rapporten om resfria 
möten har slutförts under hösten. Förstudien har utrett olika ambitionsnivåer för 
implementering av digital möteskultur. Den föreslagna bas-nivån, som innebär att 
bygga upp supporten samt tillhandahålla utbildning och mer lättillgänglig 
information, kommer att genomföras och det projektet startar nu och förväntas vara 
klart till sommaren. Beslut om projekt för att mer genomgående förändra 
möteskulturen kan tas under våren 2019. 


Projekten är kopplade till REMM, resfria möten i myndigheter. Lunds universitet 
har träffat en överenskommelse med Trafikverket om att följa REMM:s 10-stegs 
metodik. 
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Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets


effekter


1. Tjänsteresor och övriga transporter


Utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och per årsarbetskraft uppdelat


per fordonsslag (1.1), sammanlagt (1.2) och från flygresor över 50 mil


(1.3) samt antal resor


Årets uppgifter – antal resor och kg CO2 Föregående års uppgifter


Antal
resor


KgCO2 Totalt KgCO2/å.a. KgCO2 Totalt KgCO2/å.a.


a) Flygresor under 50 mil 249 866 37 232 181 35


b) Bilresor 7803 192 634 28 199 912 30


c) Tågresor 10350 4,00 0,001 11,00 0,002


d) Bussresor i.u. 18 697 2,76 19 370 2,92


e) Maskiner och övriga
fordon 198 615 29 121 826 18


1.2 Sammanlagda utsläpp
av koldioxid


1.1 a-e 659 816 97 573 300 86


1.3 Flygresor över 50 mil 17489 5 977 792 883 5 445 031 820


1.4 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat


resultatet positivt/negativt, eventuella problem och luckor i materialet


samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa)


Övrigt med kommentar: 


Förändringar i resandet generellt beror förmodligen till stor del av förändringar i 
antal och typ av forskningsprojekt och utbildningar, samt förändringar i vilka 
forskningskonferenser som ges och var de hålls. Förutsättningar som i sin tur 
kräver mer eller mindre resor.  


Antalet flygresor samt koldioxidutsläppen från flygresandet har ökat, både totalt 
och per årsarbetskraft. Eftersom uppgifterna kommer från resebyrån bedöms 
ökningen delvis bero på ökad avtalstrohet, d.v.s. att fler har beställt resa genom 
upphandlad resebyrå. Vissa produktkategorier har ökat markant och därför är det 
troligt att detta är en bidragande orsak även när det gäller flyg. 


Samtidigt arbetar flera verksamheter inom universitetet aktivt med att minska sitt 
resande, särskilt med flyg. Exempelvis har LUCSUS nyligen antagit en egen 
långtgående resepolicy. 


Antalet tågresor har också ökat, och det är rimligt att anta att också det, delvis, 
förklaras med ökad avtalstrohet. Redovisade utsläpp från tåget har däremot minskat 
betydligt, men det beror på att uppgifter för större delen av året saknas. 
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Utsläppsmängderna i sig är dock mycket små. 


Utsläppen från bilresor har minskat något. Antal körda km med egen bil utgör 
störst andel av bilresorna och de har minskat med drygt 10 %. Under året har 
avtalet med taxileverantören sagts upp. Därför används i år inte 
leverantörsuppgifter, utan endast uppgift om fakturerad kostnad och 
Naturvårdsverkets klimatberäkningsverktyg (genomsnittstaxi i Sverige). Till 
bilresor räknas egen bil i tjänsten, taxi och hyrbil. 


Antalet reseräkningar med utlägg för bilresor har minskat från förra året, men varje 
reseräkning kan innehålla flera enskilda resor vilket gör uppföljningen osäker. 
Antal taxiresor och antal bilhyror har minskat.  


Maskiner och övriga fordon avser flygtrafik i utbildningssyfte. Utsläppen från 
flygningarna har ökat jämfört med föregående år, främst eftersom man utför en 
uppdragsutbildning åt Flygvapnet. (Denna utbildning utfördes redan förra året men 
kom inte med i redovisningen då.) Flygningar med universitetets Cirrus-plan ökade 
också något. 


Uppgift om flyg- och tågresor omfattar endast de som bokats genom upphandlad 
affärsresebyrå. 


Det finns ingen samordnad uppföljning av körsträckor och drivmedelsförbrukning 
för universitetets egna bilar. 


Naturvårdsverket har uppdaterat omvandlingsfaktorerna i beräkningsverktyget men 
det bedöms ha liten inverkan på resultatet, särskilt som det endast används för 
beräkning av utsläpp från bilresor. 


Kollektivtrafiken i Skåne är fossilbränslefri men resandet följs inte upp i dagsläget. 


1.5 Hur uppgifterna är framtagna?


Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket sätt) 


För tåg- och flygresor, bussresor samt hyrbil används leverantörsuppgifter för 
utsläppen av CO2. 


Uppgift om utsläpp från maskiner och övriga fordon kommer från 
Trafikflyghögskolans uppföljning av bränsleförbrukning. För flygbränslet gäller 
omvandlingsfaktorerna 1 liter LL100 = 2,199 kg CO2 respektive 1 liter JET A-1 = 
2,58 kg CO2. 


För körd sträcka med egen bil i tjänsten används uppgift från reseräkningssystemet 
Primula om hur många kilometer som det begärts ersättning för under året. Denna 
siffra har multiplicerats med Naturvårdsverkets omvandlingsfaktor från 2017 för 
personbil, generell, det vill säga det genomsnittliga värdet för fordonsparken, 0,16 
kg CO2/km. (Det uppdaterade klimatberäkningsverktyget från Naturvårdsverket 
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som använts i övrigt innehöll ingen faktor för genomsnittsbil.) 


Fakturerad kostnad för taxi hämtas ur fakturahanteringssystemet. För tåg- och 
flygtransfer med taxi används resebyråns uppgifter om kostnad. Kostnad för 
taxiresor som man begärt ersättning för i efterhand kan från och med oktober 2018 
hämtas ur reseräkningssystemet. Men eftersom det endast finns uppgifter för ett 
kvartal, användes även i år uppgifter från 2012 (förra reseräkningssystemet). 
Kostnad för taxi totalt multipliceras med Naturvårdsverkets uppdaterade 
omvandlingsfaktor på motsvarande sätt som för bilresor.  


För antal flygresor används antal biljetter, som omfattar både tur och retur-resor 
och enkelresor. Det bedöms vara den tillgängliga uppgift som bäst motsvarar antal 
hela resor. Antalet biljetter är ungefär hälften av antalet enkelresor, vilket antyder 
att antal biljetter till stor del är just hela resor från och till avreseorten. 


För antal bilhyror, antal bokningar av avtalstaxi, transfertaxi och antal bussresor 
används leverantörsuppgifter. För antal bilresor det begärts ersättning för används 
uppgifter i reseräkningssystemet. 


1.6 Uppföljningsmåtten i svaren på frågorna är baserade på:


Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller,  
Uppgifter som tagits fram på annat sätt, nämligen: Leverantörsuppgifter. 
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2. Energianvändning


2.1 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt, per årsarbetskraft


och per kvadratmeter total användbar golvarea uppdelat på


kWh totalt


2018 2017 2016


Verksamhetsel
(avser lokaler)


Fastighetsel 69 894 312 66 488 303 65 650 445


Värme 20 354 742 28 467 705 26 542 369


Kyla 29 395 346 23 203 927 21 725 200


Totalt 119 644 400 118 159 935 113 918 014


kWh/årsarbetskraft kWh/m2


2018 2017 2016 2018 2017 2016


Verksamhetsel
(avser lokaler)


Fastighetsel 10 324 10 018 9 877 162 154 152


Värme 3 007 4 289 3 993 47 66 62


Kyla 4 342 3 496 3 268 68 54 50


Totalt 17 673 17 803 17 138 277 274 264


Eventuell energianvändning utanför lokaler


kWh totalt


2018 2017 2016


Energi


2.2 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad


Värmeförbrukningen är normalårskorrigerad. 


2.3 Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i


procent)


2018 2017 2016


Verksamhetsel % % %


Fastighetsel 100 % 100 % 100 %


Värme 99 % 96 % 96 %


Kyla 100 % 100 % 100 %


Utanför lokaler % % %


Totalt 100 % 99 % 99 %







Dnr V 2019/141


2019-02-26


13 (20) 


2.4 Har krav ställts på produktionsspecificerad förnybar el i


myndighetens elavtal?


Krav har ställts på produktionsspecificerad förnybar el i myndighetens elavtal. 


2.5 Har energianvändningen minskat som ett resultat av samverkan


med myndighetens fastighetsägare? (vid ja ange vilka åtgärder som


har genomförts)


Ja 


Ett exempel på samverkan är optimering av drifttider. Efter samråd med 
verksamheten i en viss byggnad kan fastighetsägaren stänga ner eller minska 
driften av exempelvis ventilation eller uppvärmning, då den inte behövs, som på 
helger, efter arbetstid, eller vid längre uppehåll i verksamhetens aktiviteter. 
Energianvändning är en stående punkt vid regelbundna avstämningsmöten mellan 
Lunds universitet och respektive fastighetsägare. 


Universitetet kan dock inte påvisa att energianvändningen har minskat som ett 
resultat av sådan samverkan med fastighetsägare, men det är rimligt att anta att 
åtgärder har gett resultat. Det är ofta flera faktorer utöver den specifika åtgärden 
som samtidigt påverkar energianvändningen i en byggnad och det är svårt att utläsa 
resultat utifrån en byggnadsgemensam mätpunkt. Se även resonemang nedan i 2.6. 


Ett exempel är samarbetet med att ta fram en avtalsmall som fungerar som tillägg 
till befintliga kallhyresavtal, med syfte att uppnå energibesparingar. Tilläggsavtalet 
har resulterat i investeringar för energieffektiviseringar. 


Ett annat exempel är ett avtal som har upprättats mellan universitetet och 
Akademiska hus om att genomföra energikartläggningar på BMC, Biologi och 
Ekologi. Avtalet avser att skapa samverkan och samordningsvinster genom att 
nyttja samma konsult som utför EKL åt fastighetsägaren, till att också genomföra 
kartläggning av verksamhetsenergi i ovanstående byggnader åt universitetet. 


2.6 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat


resultatet positivt/negativt, eventuella problem och luckor i materialet


samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa))


Universitetets verksamhet är föränderlig och om en delverksamhet ökar i 
omfattning kan en annan minska, utan att det syns i totalresultatet. Detta betyder 
även att energieffektiviseringsåtgärder inte avspeglas tydligt i de totala siffrorna, 
eftersom en förändring i verksamheten kan påverka lika mycket, eller mer, än en 
åtgärd för effektivisering. Fastighetsägarna arbetar systematiskt med 
energieffektivisering av lokalerna. De har genomfört en rad energieffektiviserande 
åtgärder under året, och det är trots verksamhetens föränderlighet rimligt att tro att 
detta påverkar resultatet. 


Exempel på energieffektiviseringar i fastigheterna under året: 
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-Byte av belysning
-Fönsterbyte
-Byte av ventilationsaggregat och optimering av ventilation
-Byte till energieffektivare pumpar och fläktmotorer
-Byte av och installation av värmepumpar


Universitetets totala energianvändning inklusive MAX IV har ökat med ca 1,5 
GWh, eller ca 1 %. Elanvändningen har ökat med ca 5 %, värmeanvändningen 
(netto efter återföring av värme till fjärrvärmenätet) har minskat med 28 % och 
användningen av kyla har ökat med 27 %.  


Antal årsarbetskrafter har ökat något och eftersom energianvändningen ökat 
mycket lite har istället total energianvändning per årsarbetskraft minskat. Antalet 
inhyrda kvadratmetrar har ändrats obetydligt från föregående år, och därför följer 
nyckeltalet ökningen i energianvändning. 


Elanvändningen har ökat med drygt 3 GWh, och ökningen beror på att MAX IV 
har fortsatt att öka sin verksamhet. Tre strålrör är i fullt bruk, och fem strålrör har 
varit i uppstartsfas under 2018. Även om MAX IV räknas bort, har användningen 
ökat en aning (160 MWh) jämfört med föregående år. Detta trots 
effektiviseringsåtgärder som har gjorts i byggnaderna. Ökningen antas bero på 
förändringar i verksamheten (fler försök, ökade körtider) och den varma och torra 
sommaren.  


Värmeanvändningen har minskat med ca 8 GWh netto. Observera att angiven 
värmeanvändning är nettoanvändning efter att ha räknat bort det som MAX IV 
återfört till fjärrvärmenätet, det är också därför det blir så hög procentandel. 
Värmeåterföringen från MAX IV, som ju är restvärme, har ökat från föregående år 
eftersom den beror av anläggningens elanvändning. Den verkliga 
värmeanvändningen har också minskat något. Verklig minskning är ca 1,7 GWh, 
eller -4 %. Den egentliga minskningen kan bero på normala 
verksamhetsförändringar såsom minskat ventilationsbehov på grund av 
ändrad/ökad verksamhet (exempelvis minskad dragskåpsanvändning, minskat 
utnyttjande av lokaler under dygnet) eller att universitetet använder mindre andel 
lokaler (det måste alltid finnas ett antal tomställda lokaler inom lokalbeståndet) 
eller lokaler med annan energiprestanda jämfört med förra året (efter 
flytt/ombyggnader).  


Användningen av kyla har ökat med drygt 6 GWh. MAX IV:s användning av kyla 
har ökat med ca 3,4 GWh till följd av ökad verksamhet och den varma sommaren, 
och övriga universitetet har ökat kylanvändningen med ca 2,8 GWh. Det antas 
också främst bero på den varma sommaren. 


Liten ökning i andel förnybart. Leverantören av fjärrvärme (och fjärrkyla) arbetar 
kontinuerligt med att öka andelen förnybart. 
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Observera att energianvändningen och antal kvadratmeter endast avser ca 80 % av 
förhyrd area (universitetets två största fastighetsägare samt MAX IV-
anläggningen), verklig total energianvändning är alltså högre. Observera även att 
"fastighetsel" utgör total elanvändning, d v s inklusive verksamhetsel. 
Energianvändningen inkluderar MAX IV, även om MAX IV ännu inte är uppe i 
fullt utnyttjande. Energi från exempelvis marklager och solceller ingår ej.  


I en stor del av byggnaderna sker ingen separat mätning av verksamhetsel 
respektive fastighetsel. Diskussioner pågår med fastighetsägare om att komma 
överens om lämpliga schabloner i de fall mätning inte kan göras. 


2.7 Hur är uppgifterna framtagna?


Leverantörsuppgifter 
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3. Miljökrav i upphandling


3.1 Andel upphandlingar och avrop där miljökrav ställts av det totala


antalet upphandlingar och avrop


Antal st


2018 2017 2016


Upphandlingar och avrop med
miljökrav


20 9 13


Upphandlingar och avrop totalt 87 66 74


Andel upphandlingar och avrop med
miljökrav


23 % 14 % 18 %


3.2 Antal upphandlingar över tröskelvärdet där energikrav enligt


förordning (2014:480) om statliga myndigheters inköp av


energieffektiva varor, tjänster och byggnader har ställts


0 


Kommentar till redovisning av antal upphandlingar över tröskelvärdet.


Inga relevanta ramavtal har förnyats eller initierats genom ny upphandling under 
2018. 


Om krav enligt förordningen om statliga myndigheters inköp av


energieffektiva varor, tjänster och byggnader inte har ställts vid


upphandlingar över tröskelvärdet, ange skälen för det:


Under 2018 har nytt hyresavtal skrivits gällande M-huset på LTH (över 
tröskelvärdet). Renovering och ombyggnad ska göras, men insatser för 
energieffektivisering behöver ske med beaktande av att M-huset är en 
kulturhistoriskt värdefull byggnad. 


3.3 Har myndigheten ställt energikrav vid nytecknande av hyresavtal


eller inköp av byggnader? (vid nej ange skälen för det)


Ja 


3.4 Ekonomiskt värde av registrerade upphandlingar och avrop med


miljökrav av det totala värdet av upphandlingar och avrop per år


Värde kr


2018 2017 2016


Upphandlingar och avrop med
miljökrav


409 773 975 153 350 000 178 300 000


Upphandlingar och avrop totalt 738 803 927 326 262 540 380 679 757


Andel upphandlingar och avrop med
miljökrav


55 % 47 % 47 %
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3.5 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat


resultatet positivt/negativt, eventuella problem och luckor i materialet


samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa)


Andelen upphandlingar med miljökrav har ökat väsentligt, viket beror på att ett 
större antal ramavtal har haft förfallodag under perioden. Båda den procentuella 
och monetära ökningen i värdet av dessa upphandlingar har ökat väsentligt jämfört 
med föregående perioder. 


Universitetet väljer att, om möjligt, prioritera att arbeta med att ställa miljökrav i de 
upphandlingar som har störst påverkan (ofta de som är av stort värde) d.v.s. 
ramavtal. 


En stor andel av de totala antalet upphandlingar utgörs varje år typiskt av s.k. 
objektsupphandlingar (forskningsutrustning), där det inte alltid är relevant eller ens 
möjligt att ställa miljökrav. Detta bör vägas in när man läser statistiken. 


Universitetet ställer som regel alltid energikrav vid nytecknande av hyresavtal. 
Under 2018 är flera nytecknade avtal s.k. "gröna hyresavtal". 


Uppföljningen i denna rapport har begränsats till upphandlingar till ett värde större 
än 1,3 miljoner kronor som genomförts vid universitetets gemensamma 
upphandlingsfunktion, Inköp och upphandling. Värdet avser hela avtalsperioderna 
inklusive eventuella optioner.  


Antalet upphandlingar omfattar inte upphandlingar under 1,3 miljoner då dessa inte 
hanteras av avdelning Inköp och upphandling, inte heller alla förnyade 
konkurrensutsättningar, eller avtalsförlängningar, inte heller antalet pågående 
ärenden men ännu ej avslutade upphandlingar. 


Uppföljningen inkluderar eventuella upphandlade ramavtal (inte avrop på ramavtal 
då detta inte går att mäta). Universitetets uppföljningsprocess är uppbyggd för att 
redovisa avtalen (inte avropen). Ett nytt uppföljningssystem, Spendency, är under 
testning och kommer troligen vara färdigt att lansera under andra kvartalet 2019. 


3.6 Hur är uppgifterna framtagna?


Eget uppföljningssystem 
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4. Frivilliga frågor 


Frågor om policy 


4.1 Har myndigheten internt styrande dokument för IT och miljö? (om 


ja ange vilka områden som tas upp i dokumentet) 


  


 


Frågor om IT-anskaffning 


4.2 Andel IT-anskaffningar där miljökrav ställts av det totala antalet IT-


anskaffningar per år (anges i procent och värde). 


 2018 2017 2016 


Andel (%)  %  %  % 


Värde (Skr)  Skr  Skr  Skr 


Hur är uppgifterna framtagna? 


 


 


4.3 Vilken typ av miljöhänsyn har tagits vid IT-anskaffningar? 


 


Hur är uppgifterna framtagna? 


 


 


Frågor om energianvändning 


4.4 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt och per 


årsarbetskraft uppdelat på 


 


kWh kWh/årsarbetskraft 


2018 2017 2016 2018 2017 2016 


PC-arbetsplats       


Skrivare       


Servrar och Serverrum       


Hur är uppgifterna framtagna? 
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Frågor om resfria möten


4.5 Antal resfria/digitala möten totalt och per årsarbetskraft


Antal Antal/årsarbetskraft


2018 2017 2016 2018 2017 2016


Resfria möten 87 635 13


Hur är uppgifterna framtagna?


Eget uppföljningssystem 


Frågor om förklaring till resultatet


4.6 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat


resultatet, eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när


myndigheten planerar att åtgärda dessa)


Uppgifterna avser: Antal Conference organizer och Peer-to-peer i Skype for 
Business samt antal Meeting Participate i Teams. 


Universitetet har inte tidigare följt upp antal digitala möten, och uppföljningen är 
inte heltäckande, men en början. Det man kan notera är att användningen av SFB är 
oväntat låg, och det beror på att andra system, som universitetet inte har tillgång till 
statistik för, används i stor utsträckning. Teams har bara precis börjat användas 
inom universitetet och förväntas öka. 


För universitetets del är tvåpartsmöten (peer-to-peer) relevant att följa upp även om 
REMM-projektet inte rekommenderar det. 


I det påbörjade projektet Digitala möten ingår att se över statistik och uppföljning. 
Frågan är om det är tillräckligt att använda de systemuppgifter som finns 
tillgängliga, eller om andra uppföljningsmått (enkäter) är nödvändiga. 


Frågor om energi


4.7 Har myndigheten en strategi för sitt energieffektiviseringsarbete,


innefattande nulägesanalys, mål samt handlingsplan med åtgärder,


som utgör grunden för ert energieffektiviseringsarbete?


4.8 Producerar myndigheten egen el? (om ja ange hur mycket i kWh)


Ja 


23 454 000 kWh 


Under 2018 producerades drygt 23 GWh återvunnen värme vid MAX IV, som 
återfördes till fjärrvärmenätet. 
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4.9 Har myndigheten miljöklassade och/eller certifierade byggnader?


Ja 


LUX, Lund - Silver (prel.) 
Eden, kv Paradis, Lund - Silver (prel.) 
V-huset, LTH, Lund - Silver (prel.) 
A-huset, LTH, Lund - Silver  
Studiecentrum, Lund - Silver 
Matteannexet, LTH, Lund - Guld 


(Men universitetet är bara hyresgäst och egentligen kan man inte säga att 
universitetet "har" byggnader.) 


Frågor om avrop


4.10 Har myndigheten vid avrop mot statliga ramavtal ställt egna


miljökrav, där så har varit möjligt?
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Strategi fö r ha llbar utveckling fö r Lunds 


universitet 2019-2026 


Lunds universitet ska förstå, förklara och bidra till att förbättra vår värld och människors villkor och 


därigenom vara en drivkraft för hållbar utveckling. Universitetet arbetar aktivt med att integrera 


ett övergripande synsätt på hållbar utveckling i hela sin verksamhet: utbildning, forskning, 


samverkan och verksamhetsutveckling. 


1. Bakgrund
I en hållbar värld tillgodoses människors behov utan att kommande generationers möjligheter att 


tillgodose sina behov äventyras. Detta kräver att samhället hanterar en rad stora utmaningar så att 


ekonomisk utveckling ryms inom ramen för social och ekologisk hållbarhet samtidigt som jordens 


resurser inte utarmas. En sådan global vision om hållbar utveckling uttrycks i FN:s 17 hållbarhetsmål 


från 2015. FN:s Agenda 2030 anger hur dessa mål ska uppnås. Hållbarhetsmålen utgör en integrerad 


och odelbar helhet där de olika målen berör samtliga dimensioner av hållbarhet: ekonomisk, social 


och ekologisk. Eftersom målen till sin natur är sammankopplade finns behov av kunskap om lösningar 


som skapar synergier och leder utvecklingen framåt, samtidigt som det behövs kunskap för att kunna 


identifiera och hantera målkonflikter.  


Frågor om hållbar utveckling är inte nya, men har fått ökad aktualitet genom att strävan efter social 


hållbarhet med grundläggande mänskliga rättigheter såsom rätten till en tillfredsställande 


levnadsstandard, hälsa, arbete, utbildning och jämlikhet för nuvarande och kommande generationer 


försvåras av den pågående klimatförändringen, överutnyttjandet av jordens resurser, utarmningen 


av den biologiska mångfalden, annan miljöförstöring och konflikter. Det är i många fall ont om tid för 


att identifiera och genomföra lösningar på dessa utmaningar, eftersom fördröjningar i arbetet för en 


hållbar utveckling successivt leder till att eftersträvansvärda framtider blir allt svårare att uppnå. För 


att möta utmaningarna krävs kunskap om hur en hållbar utveckling kan åstadkommas och att 


kunskapen omsätts i handling. Detta underbyggs av kunskap från många olika områden som också 


integreras i ett helhetsperspektiv. 


Strategin för hållbar utveckling för Lunds universitet kompletterar universitetets strategiska plan och 


förhåller sig till högskolelagen1. Strategin berör universitetets hela verksamhet och alla medarbetare. 


Genomförandet av strategin ska ske i samklang med andra relevanta strategier, styrande dokument, 


policy för hållbar utveckling, bestämmelser och ställningstaganden, samt anpassas till de berörda 


verksamheternas förutsättningar, möjligheter och behov. Strategins syfte är således att ge en 


riktning och fastställa ett antal målbilder, inte att förorda hur genomförandet ska ske. Målbilderna 


handlar delvis om förvaltning och vidareutveckling av redan pågående verksamhet, delvis om nya 


aspekter i verksamheten. 


1 Att Sveriges högskolor ska främja samtliga dimensioner av hållbar utveckling uttrycks i högskolelagen 
(1992:1434 1 kap 5§). 
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Med sin fulla ämnesbredd kan Lunds universitet svara mot den holistiska ansatsen i Agenda 2030 


genom att skapa och förmedla kunskap på vetenskaplig och konstnärlig grund.  


2. Målbilder för hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är en grundläggande förutsättning som berör universitetets utbildning, forskning, 


samverkan och verksamhetsutveckling. Utbildningen rustar studenter och doktorander att möta 


utmaningar och främjar ämnesrelevanta perspektiv på hållbar utveckling. Den nyfikenhetsdrivna 


forskningen spelar en avgörande roll genom att bidra till förståelsen av vår värld och därmed 


kunskapsberedskapen för redan kända och idag okända framtida utmaningar. Universitetets bredd 


utnyttjas för att skapa gränsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning och utbildning inriktad på 


identifierade kunskapsbehov och hållbara lösningar. Hållbar utveckling främjas i samhället genom 


synliggörande av forskningen och deltagande i processer där vetenskapliga kunskaper informerar 


beslut och underbygger nya lösningar. Universitetet tillvaratar möjligheterna att stärka alla delar av 


organisationen och verksamheten genom att leva som man lär och proaktivt arbeta för att utvecklas i 


relation till de globala hållbarhetsmålen. Strategin används och tillämpas i all verksamhet på 


universitetet, men hur det sker varierar mellan utbildningar, forskningsområden och andra 


verksamhetsområden beroende på dessas innehåll och form. 


2.1 Övergripande målbilder 
 Lunds universitet integrerar hållbar utveckling i sin utbildning, forskning, samverkan och 


verksamhetsutveckling, och universitetets medarbetare är väl insatta i sina roller i detta arbete. 


 Lunds universitet engagerar sig på lokala, regionala, nationella och globala samhälleliga arenor2 


så att vetenskaplig kunskap ger hävstång i samhällets strävan efter hållbarhet såväl på kort som 


på lång sikt. 


 Lunds universitet är en framträdande röst på hållbarhetsområdet inom forskning och 


undervisning samt i samhällsdebatten och kulturlivet. 


 Lunds universitet kommunicerar sitt hållbarhetsarbete inom den egna organisationen samt med 


omvärlden på sätt som gör det lätt att både nå ut och hitta in i verksamheten. 


2.2 Utbildning och studentmedverkan 
En grundläggande förståelse och kunskap kring hållbarhet ingår i utbildningar på alla nivåer och inom 


alla ämnen. Detta bidrar till en kontinuerlig reflektion om relationen mellan den egna utbildningen 


och hållbar utveckling så att hållbarhetsaspekter integreras i studenternas framtida yrkesroller. Som 


en del av ett fungerande studentinflytande medverkar studenter också i arbetet med att integrera 


hållbar utveckling i Lunds universitets verksamhet. 


Målbilder för utbildningen och studentmedverkan: 


 Alla studenter förvärvar kunskap och förståelse kring hållbar utveckling och hur den egna 


utbildningen relaterar till denna, och bidrar därigenom med kompetens i sina framtida roller i 


samhället. 


                                                           
2 Satsningar och arenor används här som övergripande samlingsbegrepp och kan avse såväl långsiktiga som 
tidsbegränsade utvecklingsarbeten, virtuella eller fysiska träffpunkter, samverkansaktiviteter, m.m. Olika typer 
av satsningar kan vara relevanta för olika delar av universitetet. 
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 Det finns kompetensutveckling inom hållbar utveckling för alla medarbetare vid Lunds 


universitet.  


 Universitetet stödjer studentinitiativ inom hållbar utveckling och det finns möjlighet för 


studenter att medverka i arbetet för att uppnå målen i strategin. 


2.3 Forskning 
Lunds universitets forskning utvecklar relevant vetenskaplig kunskap som ökar förståelsen av 


problem relaterade till hållbar utveckling, möjliga lösningar som finns och vilka potentiellt oönskade 


effekter av lösningarna som kan uppstå. Eftersom hållbarhetsrelaterade problem är komplexa och 


lösningen på ett problem ibland kan orsaka ett annat, utvecklar Lunds universitet även forskning som 


ökar förståelsen för sådana samband. En viktig komponent i universitetets forskning är att med 


utgångspunkt i vetenskapliga fakta och ett brett synsätt kritiskt granska samhällets 


problemidentifiering och beslut på hållbarhetsområdet. Universitetets forskning är både kritisk och 


lösningsorienterad och genererar kunskap som bidrar till nya perspektiv på hållbar utveckling. Både 


nyfikenhetsbaserad och behovsmotiverad forskning utgör grund och inspiration för tvärvetenskaplig 


och gränsöverskridande forskning som är lyhörd för samhällets kunskapsbehov om hållbar 


utveckling. 


Målbilder för forskningen: 


 Forskning av högsta kvalitet skapar den grundläggande kunskapen om och innovativa lösningar 


av hållbarhetsrelaterade problem.  


 Universitetets forskare är väl insatta i den egna forskningens relevans för hållbar utveckling och 


hur den egna forskningen relaterar till andra forskningsområden gällande hållbar utveckling. 


 Former för tvärvetenskap och gränsöverskridande forskning om hållbar utveckling är väl 


utvecklade, vilket bland annat innefattar dedikerade satsningar2 som sammanför forskning vid 


olika fakulteter.  


 Strategisk samverkan med ett brett spektrum av avnämare bidrar till att identifiera 


forskningsbehov för hållbar utveckling och till att ta fram kunskap som möter dessa behov. 


2.4 Samverkan 
Lunds universitet har en stark samverkan kring frågor om hållbar utveckling i syfte att identifiera 


områden i behov av forskning och utbildning. Denna samverkan bidrar till att forskningen används 


för att underbygga beslut och för kritisk analys av frågor som berör hållbar utveckling. Detta görs 


genom att medarbetarna deltar på relevanta lokala, regionala, nationella och globala arenor och där 


för dialog med ett brett spektrum av samhälleliga aktörer3, tillgängliggör ny kunskap som kan 


underbygga beslut, samverkar kring framtagandet av lösningar som skapar hållbar utveckling, och 


identifierar nya forsknings- och utbildningsbehov.  


Målbilder för samverkan: 


 Lunds universitet tar fram kunskap som är relevant för hållbar utveckling i samverkan med 


samhällets aktörer, men bidrar också med att kritiskt granska samhällets arbete med hållbar 


utveckling. 


                                                           
3 T ex andra lärosäten, myndigheter, näringslivet, civilsamhället, medborgare. 
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 Forskare vid Lunds universitet har framträdande medverkan på hållbarhetsrelaterade lokala, 


regionala, nationella och globala arenor med kunskapssammanställningar, framtagande av 


forskningsagendor och som experter. 


 Dynamiska och integrerande arenor för samverkan med myndigheter, näringsliv och 


civilsamhälle används för att gemensamt bidra till en hållbar samhällsutveckling. 


 Lunds universitet ger bidrag till akademisk kapacitetsutveckling i utvecklingsländer genom 


partnerskap och student- och lärarutbyten. 


2.5 En hållbar verksamhet 
Lunds universitets verksamhet strävar efter att ständigt förbättra sitt hållbarhetsarbete och visar 


konkret att hållbar utveckling fungerar i praktiken. Arbets- och studiemiljön är inkluderande, 


utvecklande, stimulerande, säker och trygg. Den internationella miljö som präglar Lunds universitet 


bidrar till att främja, sprida och fördjupa positiv förståelse av olika kulturer, livsåskådningar och 


referensramar för mänskligt agerande. 


Målbilder för den egna verksamheten: 


 Lunds universitet upprätthåller en god, säker, trygg och tillgänglig arbetsmiljö i alla avseenden. 


 Lunds universitet är en resurseffektiv verksamhet, med minimerad klimat- och miljöpåverkan. 


 Verksamheten vid Lunds universitet bygger på jämställdhet, likabehandling och mångfald och 


använder sig av styrkan som detta innebär. 


 Lunds universitet verkar för integration av nyanlända i Sverige och deras väg in i arbetslivet, 


inklusive akademiker. 


3. Genomförande och uppföljning 
Strategin för hållbar utveckling berör och ställer krav på alla delar av Lunds universitet. Fakulteter 


och andra verksamheter inom universitetet utvecklar sina specifika strategier samt planerar och 


bedriver sin verksamhet med utgångspunkt i strategin för hållbar utveckling. Fakulteter och 


motsvarande verksamheter upprättar egna handlingsplaner som beskriver ansvarsfördelning, roller 


och resurser för att realisera målbilderna i strategin samt hur dessa planer ska följas upp, utvärderas 


och, vid behov, revideras. Då fokus, förutsättningarna och organisationen av arbetet med hållbar 


utveckling skiljer sig åt mellan universitetets olika verksamheter, avgör dessa hur arbetet med att 


uppnå Lunds universitets gemensamma vision och mål ska bedrivas och följas upp. Övergripande 


återrapportering med tillhörande utvärdering av hur strategin implementeras, sker årligen inom 


ramen för årsredovisningsprocesser på fakultetsnivå och för Lunds universitet som helhet. 


 Chefer och ledningsgrupperingar på alla nivåer tar ansvar för att beakta frågor om hållbar 


utveckling i besluts-, genomförande- och uppföljningsprocesser. 


 Alla medarbetare tar ansvar för att i sitt arbete medverka till att strategins intentioner realiseras. 
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Föreskrifter för tjänsteresor vid Lunds universitet


Fastställda av rektor 2019-01-31. 


Lunds universitet föreskriver följande med stöd av 2 kap 5 § högskolelagen 
(1992:1434). Dessa föreskrifter ersätter tidigare, av rektor fastställd resepolicy, 
beslutad 1997-01-16, Dnr I A9 5120/96. 


1. Bakgrund


Universitetet är en statlig myndighet som i all verksamhet har ett ansvar för att 
minska sin klimatpåverkan och agera som ett föredöme. Lika viktigt är att värna 
om medarbetaren under resor och säkra en god och säker arbetsmiljö. Därtill ska 
universitetet hushålla med statens resurser. 


2. Vem omfattas av dessa föreskrifter?


Dessa föreskrifter omfattar samtliga anställda vid Lunds universitet vid resor inom 
ramen för anställningen. Föreskrifterna omfattar också resor som betalas av 
universitetet men som genomförs av student eller annan som inte är anställd vid 
Lunds universitet. Fortsättningsvis benämns anställda, studenter och andra 
personer som genomför resor som betalas av universitetet som ”medarbetare”. 


3. Övergripande principer


• Arbetsmiljö och säkerhet
Lunds universitet är ansvarigt för medarbetarens arbetsmiljö även under en 
tjänsteresa och således ska också resenärens arbetsmiljö, bekvämlighet och 
säkerhet vägas in. Lagstadgad dygns- och veckovila ska iakttas. Säkerhet ska 
beaktas både utifrån person- och trafiksäkerhet och det allmänna säkerhetsläget på 
förrättningsorten och i världen. Om säkerhetsrisker föreligger ska 
utrikesdepartementets rekommendationer följas.  


• Miljöhänsyn
Fysiska resor ska när så är möjligt ersättas med digitala möten. Behovet av att resa 
ska därför alltid övervägas innan en resa bokas. Tjänsteresor ska planeras och 
genomföras på ett sådant sätt att negativ påverkan på miljön begränsas i största 
möjliga mån. Det innebär att energianvändning och klimatpåverkande utsläpp ska 
minimeras. I första hand bör färdmedel med fossilbränslefria drivmedel väljas. 
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• Kostnadseffektivitet


Tjänsteresor ska företas så kostnadseffektivt som möjligt. När kostnaderna för 
resan beräknas ska hänsyn tas till resans alla delar: transport till och från 
järnvägsstation/flygplats, logi, arbetstid, traktamenten, eventuella lokaltransporter 
eller taxiresor och eventuella bagagekostnader. Det är den totala kostnaden för 
tjänsteresan som ska ligga till grund för en jämförelse av kostnaderna för olika 
resealternativ. 


4. Ansvar


Rätten att godkänna tjänsteresa följer av gällande delegationsordning. 
Fortsättningsvis benämns den person som har rätt att godkänna tjänsteresa 
”närmaste chef”. Denna ansvarar för att: 


• alla medarbetare känner till innehållet i denna föreskrift
• verka som det goda föredömet
• säkerställa att dessa föreskrifter efterlevs.


Om det uppstår konflikt mellan de övergripande principerna ska närmaste chef 
fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv, där det som är reglerat i lagar och 
förordningar alltid tillmäts störst vikt. Därefter sker avvägningen utifrån 
verksamhetens behov och de lokala förutsättningarna. Den enskilde medarbetaren 
ansvarar för att resor som görs i tjänsten och betalas av universitetet följer dessa 
föreskrifter. 


5. Godkännande av tjänsteresa


Tjänsteresor, inklusive eventuella avvikelser från dessa föreskrifter, ska motiveras 
av resenären och skriftligen eller muntligen godkännas av närmaste chef. Om 
särskilda skäl föreligger kan skriftligt godkännande av avvikelser göras för en 
längre period. Särskilda skäl kan t.ex. vara medarbetarens arbetssituation eller 
hälsoskäl. En resenär får inte attestera sin egen resa. 


6. Ikraftträdande


Dessa föreskrifter träder i kraft 2019-01-31 och ersätter tidigare beslut Policy för 
tjänsteresor fattat av rektor 1997-01-16 (Dnr I A9 5120/96). 
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Allmänna råd för tjänsteresor vid Lunds universitet


Fastställda av rektor 2019-01-31. 


Allmänna råd för tjänsteresor vid Lunds universitet har tagits fram för att 
underlätta tillämpningen av Föreskrifter för tjänsteresor vid Lunds universitet, Dnr 
V 2017/921. 


1. Tillämpning


Dessa allmänna råd ska användas för att planera och genomföra tjänsteresor på ett 
sådant sätt att de övergripande principerna i föreskrifterna följs. De övergripande 
principerna är: 


• Arbetsmiljö och säkerhet
• Miljöhänsyn
• Kostnadseffektivitet


2. Villkor för och beställning av resa


2.1. Telefon-, webb- eller videomöten
Telefon-, webb- eller videomöte (s.k. digitala möten) är ibland möjliga alternativ 
till fysiska möten. Att ersätta ett fysiskt möte med ett digitalt möte är ofta det mest 
miljöeffektiva valet. Det är också kostnads- och tidseffektivt. Innan en tjänsteresa 
bokas ska det därför alltid övervägas om resan kan ersättas av ett digitalt möte. Mer 
information om digitala mötestekniker finns på universitetets hemsida. 


2.2. Avtalsefterlevnad 
Universitetet måste följa statliga ramavtal och samtliga beställningar och bokningar 
ska därför göras via de leverantörer som universitetet har upphandlade avtal med. 
Det är inte tillåtet att köpa biljetter på annat ställe. Undantag från dessa regler 
gäller t.ex. 


• i de fall då hotell redan är utvalda av mötesarrangörer
• vid längre resor om förköp inte låter sig göras
• i de fall egen bil måste användas och milersättning betalas ut.
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Vid avvikelse från denna bestämmelse gäller att universitetet endast i undantagsfall 
lämnar kostnadsersättning. Även av säkerhetsskäl är avtalsefterlevnad viktig. 
Resenärer är sökbara i den upphandlade resebyråns databas och kan, i en 
krissituation, lokaliseras och om nödvändigt hämtas hem. 
 


2.3. Bonusar och rabatter 
All form av bonus som ges av flyg-, hotell-, tåg- och hyrbilsleverantörer m.fl. i 
samband med tjänsteresor ska tillfalla universitetet och får endast användas under 
tjänsteresan eller andra tjänsteresor. Möjligheten att tjäna in bonuspoäng får inte 
styra valet av reseleverantör.  
 


2.4. Betalning av tjänsteresa 
Biljetter och andra reserelaterade utgifter ska så långt möjligt faktureras. Om detta 
inte är möjligt kan de betalas av resenären, t.ex. med det av universitetet 
upphandlade privatkortet, ett betalkort med personligt betalningsansvar. Efter 
hemkomst ska resenären redovisa resan och eventuella utlägg i universitetets 
reseräkningssystem. Ytterligare information om betalkort och hur resor ska 
redovisas finns på universitetets medarbetarwebb. 
 


2.5. Försäkring 
Resor som bokas via den upphandlade resebyrån omfattas av en reseförsäkring. 
Samtliga anställda är försäkrade via en tjänstereseförsäkring hos Kammarkollegiet. 
Det åligger resenären att ta reda på vilket försäkringsskydd man omfattas av samt 
att i god tid beställa de bevis som behövs. Ytterligare information om försäkringar 
finns på universitetets medarbetarwebb. 
 


2.6. Traktamente 
Vid tjänsteresa har anställda rätt till traktamente och resekostnadsersättning. 
Traktamente är ersättning för de ökade levnadskostnader som en tjänsteresa 
innebär. Traktamentet kan vara skattebefriat eller beskattat. Läs mer om de aktuella 
skattereglerna på Skatteverkets webbsida. 
 


2.7. Övriga villkor  
Om resenären av privata skäl önskar att resa tidigare eller stanna kvar längre i 
anslutning till tjänsteresan ska detta godkännas av närmaste chef. Resenären ska 
själv betala alla merkostnader som uppkommer på grund av den förlängda 
vistelsetiden. Den förlängda vistelsetiden ska stå i rimlig proportion till 
tjänstgöringstiden på orten. Rimligt i detta fall kan vara att vistelsen förlängs över 
en helg eller motsvarande tid.  
 
 
3. Val av färdmedel, reseklass och logi 
 
Vid val av annat färdmedel, annan reseklass eller annan hotellstandard, än de som 
anges här, ska särskilda skäl föreligga. Särskilda skäl kan t.ex. vara medarbetarens 
arbetssituation eller hälsoskäl. Om särskilda skäl föreligger ska godkännande göras 
skriftligen eller muntligen av närmaste chef.  
 


3.1. Tåg eller flyg? 
Inrikesresor bör normalt företas med tåg men flyg kan övervägas om tidsvinsten, i 
förhållande till tågresan, blir minst två timmar vardera på utresan och hemresan. 
Den totala restiden inklusive anslutningstransporter och väntetider för de olika 
färdsätten ska jämföras.  
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• Tågresor som är längre än två timmar får göras i första klass och resor med
nattåg får göras i egen kupé. Merkostnad för nattåg bör jämföras med en
extra hotellnatt och den tidsbesparing som beräknas uppstå genom resa
med nattåg.


• Tjänsteresor med flyg genomförs normalt i ekonomiklass. En flygresa
bokas så att kostnaderna blir så låga som möjligt med bibehållen
effektivitet.


För både tåg- och flygresor bör biljetter som inte är av- eller ombokningsbara 
bokas. Undantag kan göras om man beräknar att en ombokningsbar biljett är 
billigare än den arbetstid som eventuellt går förlorad när man inte kan byta avgång. 
Biljetter ska bokas via den upphandlade resebyrån. Vid kraftiga förseningar bör 
resan reklameras.  


3.2. Kollektivtrafik och taxi  
Vid tjänsteresor bör allmänna färdmedel användas i första hand. Detta gäller också 
till och från tågstationer och flygplatser. Taxi ska användas sparsamt men kan 
väljas t.ex. när det saknas lämpliga allmänna kommunikationer. På universitetets 
medarbetarwebb finns information om den av universitetet upphandlade 
taxitjänsten och vilka avtalsområden och priser som gäller.  


3.3. Bil 
Bil ska av ekonomiska, miljömässiga och säkerhetsmässiga skäl användas 
restriktivt. Enligt gällande ramavtal är hyrbilar alltid miljöbilar. Externa hyrbilar 
bokas i enlighet med gällande ramavtal. I de fall avrop inte kan göras från ramavtal 
(t.ex. om hyrbilsfirma på ramavtal saknas på destinationen) ska om möjligt miljöbil 
väljas. Läs mer om ramavtal för hyrbil och användandet av privat bil på 
universitetets medarbetarwebb.  


3.4. Logi 
Logi i samband med resa ska bokas via universitetets upphandlade resebyrå. 
Normalt gäller att hotellrum bör vara av god mellanklasstandard (tre- eller 
fyrstjärnigt). Det kan finnas tillfällen, vid t.ex. fältarbeten och forskningsresor, då 
logi inte kan bokas i förväg. Hotell kan också vara knutna till en extern konferens 
eller motsvarande. Resenären får då redovisa utlägget i universitetets 
reseräkningssystem efter hemkomst. 


4. Ikraftträdande


Dessa allmänna råd träder i kraft 2019-01-31. 
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Klimatutmaningen kräver förändringar inom alla sam
hällssektorer. Universitet och högskolor har en central 
roll i det arbetet. Vi har en viktig uppgift att bidra till 
klimatomställningen genom vår undervisning, forskning 
och samverkan, men vi behöver också minska klimat
påverkan från vår egen verksamhet. Därför har vi tagit 
fram ett klimatramverk för universitet och högskolor. 


Vi ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga, och åtar oss följande: 


• Vi ska fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forsk
ning och samverkan.


• Vi ska minska vår egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kom
mer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser.


• Vi ska sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att vi
kan nå dessa mål och göra uppföljningar.


• Vi ska tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till
andra aktörer och till samhällsmedborgare.


Klimatramverket består av detta dokument samt en vägledning, som bland annat beskri
ver ett antal nyckelområden för klimatpåverkan från högskolesektorn. Med hjälp av den
na vägledning kommer varje lärosäte välja ut områden där man sätter upp mål och ge
nomför åtgärder utifrån egna respektive förutsättningar. Alla som ansluter sig till 


Klimatramverket bör dock vara beredda att arbeta med mål kopplat till följande områ
den: utbildning, forskning, samverkan, tjänsteresor, energianvändning och studentsam


verkan, då de bedöms som centrala för alla lärosäten. 


Underskrift av Klimatramverket från anslutna lärosätens rektorer: 


BILAGA 8












Bilaga 9




















































 
 


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


Avdeln ing  Planer ing  
Tim Ekberg,  Planer ingschef  


Verksamhetsplan och resursfördelning för 2020 – ett 
diskussionsunderlag  
I verksamhetsplanen beskrivs övergripande och gemensamma satsningar som görs 
och som utgår från universitetets strategiska plan. I resursfördelningen anges de 
övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten och hur de statliga resurserna 
för det kommande året ska fördelas. De satsningar och den ekonomiska tilldelning 
som redovisas i detta förslag har tagits fram utifrån diskussioner och förhandlingar i 
universitetets ledningsgrupp och rektors ledningsråd. Vid universitetsstyrelsens 
möte den 17 juni kommer detta dokument att närmare presenteras och diskuteras.  


Hur mycket medel universitetet får 2020 presenteras av regeringen i höstens 
budgetproposition. Den mer exakta summan som Lunds universitet erhåller är 
därmed inte känt i dagsläget. Beslut gällande verksamhetsplan och resursfördelning 
för 2020 fattas av universitetsstyrelsen vid oktobermötet.  


Verksamhetsplanen och resursfördelningen har varit föremål för MBL-förhandling 
enligt särskild ordning.  


2019-06-03 


Universitetsstyrelsen 


MISSIV 
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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 – Lunds universitets kultur- och museiverksamheter 
UB – Universitetsbiblioteket 
UN – utbildningsnämnden 
FN – forskningsnämnden 


Om inget annat anges avser begreppet ”fakulteter” även USV, MAX IV-laboratoriet, LUKOM 
och Universitetsbiblioteket. 
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1.Verksamhetsplan för 2020 
Följande verksamhetsplan utgår från universitetets strategiska plan, som sträcker sig mellan 
2017 och 2026. Den strategiska planen består av en inledande värdegrund och följs därefter 
av sex huvudområden. Under varje huvudområde finns sammanlagt 27 definierade delmål. 
Rubrikerna i verksamhetsplanen är de samma som huvudområdena i den strategiska planen. 
De olika delmålen finns på olika sätt framskrivna, inbakade och operationaliserade i 
verksamhetsplanen. Den strategiska planen återfinns i sin helhet som bilaga 1. 


I verksamhetsplanen lyfts fram övergripande och gemensamma, både pågående och nya, 
projekt. Vissa av dessa finansieras genom resursfördelningen medan andra får pengar 
genom särskilda strategiska satsningar och gemensamma resurser. Verksamhetsplanen ger 
dock ingen heltäckande bild av alla de satsningar som görs vid universitetet kopplat till den 
strategiska planen. Vid fakulteterna finns åtskilligt fler aktiviteter som på olika sätt utgår från 
den strategiska planen.  


VÄRDEGRUNDEN 
I den strategiska planen definieras universitetets värdegrund. Av den framgår att universitetet 
ska stå fritt från påtryckningar från omvärlden och försvara utbildningens och forskningens 
frihet, integritet och kvalitet. Värdegrunden lyfter även fram vikten av kritiskt och reflekterande 
perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfikenhet, engagemang, medmänsklighet och humor. 
Värdegrunden finns som en bottenplatta och röd tråd i hela verksamhetsplanen. Samtliga 
fakulteter ska integrera värdegrunden i sitt strategiska och operativa arbete  


Flera fakulteter har lyft fram risken med att lagar, förordningar och interna regelverk inte alltid 
efterlevs. Detta är självklart allvarligt. Samtidigt har flera system utvecklats och insatser gjorts 
för att höja både medvetenheten och kompetensen. Gemensamma projekt har initierats, bl.a. 
kopplade till strukturerad och korrekt diarieföring, registrering av bisysslor och upphandling. 
Detta arbete, som genomförs på många olika fronter samtidigt, är en fortsatt högt prioriterad 
fråga.  


Universitetet har inrättat ett etikråd som ska vara rådgivande till rektor och fakulteterna. Syftet 
med etikrådet är att arbeta bredare med etikfrågorna för att utveckla och höja den etiska 
medvetenheten i hela organisationen. Universitetet har inrättat funktionen vetenskapligt 
ombud som kan ge oberoende råd i frågor som rör god vetenskaplig sed. Obligatoriska 
etikkurser för doktorander ska utvecklas och ges. Universitetet har sedan tidigare en nämnd 
för utredning av vetenskaplig oredlighet som ingår i den nationella etikprövningsnämnden 
samt en disciplinnämnd som handskas med fusk, störningar och trakasserier inom 
utbildningen.  


UTBILDNING OCH FORSKNING SKA VARA SAMMANFLÄTADE 
Målet om hög kvalitet i all utbildning och forskning är centralt och självklart. Universitetet ska 
vidareutveckla sitt interna kvalitetssäkringssystem för utbildning på grundnivå, avancerad 
nivå och forskarnivå. Ett kvalitetssäkringssystem för forskningen är under utveckling. De tre 
fakultetsövergripande nämnderna har ett särskilt ansvar i att utveckla och leda universitetets 
arbete med kvalitetssäkringssystem.  


Excellens uppnås genom medvetet och kontinuerligt arbete. För att insatser och prioriteringar 
ska vara riktiga och adekvata behövs en samlad bild över forskningens kvalitet i form av 
återkommande universitetsgemensamma utvärderingar. Universitetet har därav satt igång ett 
särskilt projekt för universitetsgemensam kvalitetsutvärdering av forskning - RQ20 (Research 
Quality Evaluation 2020). Med utgångspunkt från det breda universitetet och dess 
kunskapsmiljöer ska kvalitetsutvärderingen bidra till en samlad bedömning av forskningens 
kvalitet. Utvärderingen har som mål att klargöra framtida möjligheter och utmaningar samt ge 
stöd och värdefull kompetens i uppbyggandet av ett långsiktigt kvalitetssäkringssystem för 
forskning. 
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En grundläggande strategi för att uppnå högsta möjliga kvalitet är att sammanfläta utbildning 
och forskning i lärandemiljöer. Arbetet med att i ökad utsträckning sammanfläta utbildning och 
forskning är fortsatt ett prioriterat område. Utbildningsnämnden ska fortsätta utveckla och 
stimulera sammanflätningen i lärandemiljöer. Även forskningsnämnden och 
forskarutbildningsnämnden har ett uppdrag att utveckla och stimulera sammanflätningen i 
lärandemiljöer. Samtliga fakulteter har ett grundläggande ansvar att tillse att sammanflätade 
lärandemiljöer möjliggörs och utvecklas. 


Lunds universitet blir ett allt mer forskningstungt lärosäte. I den utvecklingen blir det allt 
viktigare att bygga sammanflätade miljöer där lärare och professorer är aktiva i både 
utbildningen och forskningen. Samtliga lärare är en viktig resurs i undervisningen och 
lärandemiljöerna.  Utbildningens meritvärde behöver öka generellt sett såväl som vid 
tillsättningar av läraranställningar inom flera ämnesområden. 


Att öppet kunna publicera och säkert kunna lagra forskningsresultat är en viktig, komplicerad 
och prioriterad fråga. För att utveckla och förbättra universitetets arbete med lagring av 
forskningsdata har ett projekt initierats. Projektet ska bl.a.  utarbeta universitetsgemensamma 
rutiner och bevaka utvecklingen inom forskningsdata internt, nationellt, och internationellt.  


Campus Helsingborg bedriver utbildning och forskning i nära samverkan med externa aktörer. 
För att stimulera närvaro och uppbyggande av forskningsverksamhet såväl som för att bygga 
ut utbildningarna vid Campus Helsingborg med fler studieplatser avsätts särskilda medel i 
resursfördelningen. De insatser som initierades 2019 ska fortsätta och utvecklas.  Campus 
Helsingborg är en universitetsgemensam angelägenhet och samtliga fakulteter har ett ansvar 
i att tillse att verksamheten utvecklas på bästa möjliga sätt. 


Universitetets olika verksamheter har lyft fram att det finns en risk att mål och ambitioner inte 
nås inom grundutbildningen på grund av stagnerade eller minskade anslag samt att den 
externa finansieringen av forskningen har blivit allt för styrande. Detta är centrala och viktiga 
utmaningar som påverkar all utbildning och forskning vid universitetet. Universitetet fortsätter 
att verka för en höjning till all grundutbildning såväl som att andelen direkta statsanslag till 
forskningen ska öka. Samtidigt är det fakulteternas ansvar att tillse att utbildning och forskning 
bedrivs med hög kvalitet utifrån de styrsystem och resurser som är givna.  


Universitetets grundläggande mål är att ge en god utbildning nära kopplad till levande 
forskningsmiljöer och en utbildning som leder till ämnesspecifika kompetenser såväl som en 
förmåga att bli självständiga och kritiska aktörer som klarar av att navigera i en föränderlig 
framtid. Universitetet behöver i ökad utsträckning systematiskt arbeta med frågan hur 
morgondagens utbildning kan och bör se ut. Att morgondagens utbildningar generellt sett 
kommer att behöva betydande inslag av ämnesövergripande och generiska inslag bör vara 
en utgångspunkt i detta arbete. Utbildningsnämnden och fakulteterna har ett ansvar i att 
fortsätta driva och utveckla denna utmaning. 


AKTIVA SAMARBETEN STIMULERAS FÖR ATT LÖSA SAMHÄLLSUTMANINGARNA 
Lunds universitet är ett fullskaligt universitet med omfattande utbildnings- och 
forskningsverksamhet inom ett stort antal områden. Bredden ger goda möjligheter till 
ämnesöverskridande verksamheter, tvärvetenskap samt oväntade och korsbefruktande 
möten. Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet kräver samtidigt gemensamma prioriteringar 
och fakultetsövergripande satsningar. Att kunna upprätthålla en bredd med god kvalitet 
innebär en ständig utvärdering och selektering. För att nya ämnen såväl som 
disciplinövergripande inriktningar ska kunna växa fram är omprioriteringar nödvändiga.  


Åtskilliga fakulteter har identifierat det bristande samarbetet över fakultetsgränserna som en 
risk. En utredning har genomförts för att öka samarbete mellan fakulteterna och identifiera 
hinder och flera åtgärder har satts in för att dessa hinder ska minska eller undanröjas. 
Samtliga fakulteter och gemensamma förvaltningen ska aktivt underlätta för samarbeten över 
gränserna, vilket bland annat innebär att administrativa system och processer ska utformas 
och anpassas så att de stimulerar och förenklar samarbeten.  
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Svaren på hur globala utmaningar kan mötas finns i många fall i gränsytorna mellan olika 
discipliner och forskningsområden. Att arbeta sammanhållet med Agenda 2030 är prioriterat 
för universitetet och en gemensam forskarskola håller på att växa fram. En strategi och en 
handlingsplan för hållbar utveckling har tagits fram. Varje fakultet har ett ansvar att tillse att 
målen i strategin uppnås och att handlingsplanen efterlevs. 


Fler fakultetsövergripande samarbetsområden bör identifieras framöver. Det kan handla om 
att bygga upp fakultets- och ämnesövergripande forskarskolor, fakultetsgemensamma 
mastersutbildningar och strategiska ämnesöverskridande forskningsområden. Fakulteterna 
bör aktivt inventera vad som görs och vad som är möjligt att utveckla samt i ökad utsträckning 
stimulera denna typ av verksamhet. Samtliga tre nämnder ska stimulera och samarbeta kring 
detta arbete. 


Lunds universitet har i förhållande till de stora samhällsutmaningarna en viktig och central roll 
i att överblicka, ställa de rätta frågorna och söka svaren. Detta ställer inte minst krav på ny, 
forskningsbaserad kunskap inriktad på hållbara lösningar. Lunds universitet har ett ansvar att 
tillgängliggöra och sammanställa relevant forskning så att den kan komma beslutsfattare och 
allmänheten till del. Inrättandet av LU Futura, deltagandet i The Conversation och inrättandet 
av framtidsveckan är exempel på satsningar som görs.  


Samarbetet mellan fakulteter och samverkan med externa parter behöver stimuleras för att 
ytterligare kunna öka, inte minst för att nya konstellationer ska kunna möta de kommande 
samhälleliga utmaningarna. En universitetsgemensam resurs är inrättad och 
samverkansrådet rådger rektor i fråga om hur dessa medel ska fördelas. 16 tematiska 
samverkansinitiativ fördelar medel till över 200 parter för att stimulera och bygga upp nya 
samarbeten där universitetet och externa parter kan bidra till framtida genombrott. För 
forskningsinfrastruktur finns en gemensam avsättning både för infrastruktur vid universitetet 
och för stödjande av nationell och internationell infrastruktur. Den senare resursen byggs ut 
även i denna resursfördelning. Universitetets kulturråd, samverkansråd och näringslivsforum 
ska fortsätta stimulera och utveckla olika former av samarbeten och samverkan. 


I universitetets ordinarie kursutbud möjliggörs det för åtskilliga yrkesverksamma personer att 
förkovra sig, specialisera sig eller byta yrkesbana. Det sker genom påbyggnadsutbildningar, 
genom enskilda kurser eller genom en ny utbildning. Universitetet ska ta ett utökat ansvar för 
det livslånga lärandet bland annat genom att bygga upp och förstärka uppdragsutbildningen. 
Uppdragsutbildning är en strategisk resurs för att utveckla samverkan med näringsliv och 
offentlig sektor och kan även vara kvalitetsutvecklande för universitetets utbildningar. En 
central resurs för uppdragsutbildning har förstärkts. Varje fakultet ska tillse att det livslånga 
lärandet ytterligare kan utvecklas samt verka för att uppdragsutbildning kan integreras och 
utvecklas. Validering av reell kompetens och andra alternativa sätt att anta och ge behörighet 
till utbildning ska också fortsätta att utvecklas och ett särskilt projekt startas upp.  


UTVECKLINGEN SOM INTERNATIONELLT LÄROSÄTE FORTSÄTTER 
Lunds universitet är ett internationellt lärosäte som bidrar till att människor, oavsett 
bakgrund, kan mötas och utbildas tillsammans för att ta sig an de globala utmaningar vår 
värld står inför. Lunds universitet ska ytterligare höja sina ambitioner i att öka utbytet med 
andra lärosäten och länder i hela världen bland studenter, doktorander, lärare och övrig 
personal. En ny handlingsplan för internationalisering har tagits fram, som anger bl.a. att 
minst 25 procent av studenterna ska tillbringa en del av sin utbildning utomlands år 2025.  


 Internationaliseringen på hemmaplan ska stärkas och bli en integrerad och naturlig del av 
verksamheten. Studenters och doktoranders internationella erfarenhet och interkulturella 
kompetens ska fördjupas. Anställda ska ha god internationell erfarenhet och interkulturell 
kompetens. Språkstöd och språkutbildningar för såväl studenter, doktorander, anställda som 
nyrekryterade lärare och forskare behöver utvecklas. Interna rutiner och dokumenthantering 
behöver anpassas inom områden där engelska blir arbetsspråket. Att kunna rekrytera och 
behålla de internationellt bästa och mest lämpliga lärarna och forskarna är av yttersta vikt. 
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Universitetet ska fortsätta att söka och identifiera långsiktiga värdeskapande samarbeten 
inom utbildning och forskning med andra universitet runt om i världen. Hänsyn till miljö och 
hållbarhet ska tas. På universitetsgemensam nivå kommer särskilda aktiviteter att 
genomföras för att främja samarbeten med USA, Japan, Chile och Sydafrika. Lunds 
universitet avser att stärka det strategiska ramverket för internationalisering. Sedan tidigare 
har universitetet beslutat om en strategi för samarbete med Afrika. En handlingsplan för 
universitetets samarbete med Asien och en med Storbritannien, i vilken brexit är i fokus, har 
nyligen beslutats. Handlingsplaner för samarbeten med Nordamerika, Latinamerika, Europa, 
och Mellanöstern och Nordamerika (MENA-regionen) ska färdigställas. 


Samarbetet inom LERU är fortsatt prioriterat och samarbetet inom U21 kan ytterligare 
utvecklas. Universitetet ska utarbeta förslag på hur förutsättningar för deltagande i EU:s 
finansieringsprogram ska stärkas ytterligare och universitetets internationella samverkan ska 
bidra till arbetet med de globala utmaningarna och Agenda 2030. 


Lunds universitet har under flera år placerat sig på topp 100 av världens universitet på 
internationella rankinglistor.  Trots berättigad kritik av rankinglistornas metodologiska brister 
så används dessa av såväl studenter som forskare. Universitetet avser att bättre samordna 
sin analys- och rankingkompetens. 


ETT VÄLUTVECKLAT LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP ÄR 
FRAMGÅNGSFAKTORER 
Vid universitetet tillämpas olika principer för styrning samtidigt – den kollegiala processen av 
kunskapsdriven utveckling, den regelbaserade styrningen som följer av myndighetsansvaret 
samt den managementinspirerade styrprincipen med mål, strategier och uppföljning. Både 
enskilda ledare och ledamöter i beslutande organ verkar inom och genom dessa styrformer. 
Initiativkraften hos den akademiska professionen ska uppmuntras, samtidigt som universitetet 
på ett fullgott sätt ska uppfylla de krav som ställs på myndigheter under regeringen. 
Ledarskapsutbildning vid Lunds universitet ska på ett tydligt sätt belysa de akademiska 
värdena och det kollegiala ledarskapets förutsättningar. 


Samtliga fakulteter har ett ansvar att stärka och utveckla ledarskapet. Ledarskapsutbildningar 
och ledningsgruppsutveckling på fakultets- och institutionsnivå kommer att vara en fortsatt 
prioriterad fråga. Universitetet eftersträvar ett utvecklat och aktivt medarbetarskap. I en 
kunskapsorganisation är det viktigt att all kompetens tas tillvara, inom kärnverksamheten 
såväl som inom den stödjande verksamheten.  


I syfte att fortsätta utvecklingsarbetet gällande ledarskapet på Lunds universitet har det under 
2019 tagits fram riktlinjer för vad ett chefsuppdrag på universitetet innebär och det finns 
utarbetade och framtagna definierade roller: rollen som arbetsgivare, ledare och 
verksamhetsansvarig. Denna chefsplattform ska tydligare stötta cheferna och ligga till grund 
för stöd i form av exempelvis introduktion för chefer, stöttande aktiviteter och insatser, verktyg 
samt utbildningar med utgångspunkt från respektive roll. 


STUDENTER, MEDARBETARE OCH BESÖKARE ERBJUDS ATTRAKTIVA MILJÖER 
Universitetet ska fortsätta att utveckla och dra nytta av de möjligheter som den teknologiska 
utvecklingen och digitaliseringen kan erbjuda våra utbildningar. Flera fakulteter har lyft fram 
risken att mål och ambitioner gällande digitalisering inom utbildning inte uppnås. En 
digitalisering av högre utbildning ställer nya krav på högskolepedagogiken och på lärarna. 
Olika satsningar har gjorts på bl.a. digitala lärandemiljöer och utvecklandet av digital 
examination. Målet är aktiva, interaktiva och kvalitetsdrivande lärandemiljöer. Dessa projekt 
ska fortgå. Universitetet behöver i ökad utsträckning ta ett samlat grepp kring lärarnas 
pedagogiska samt tekniska utbildning. 


Samtliga fakulteter har ett ansvar för att fortsätta utveckla det digitala lärandet, digitala miljöer, 
system och verktyg. Samtidigt behöver detta arbete även hållas ihop centralt så att inte olika 
och konkurrerande system och olika lösningar växer fram. Inom förvaltningen genomförs olika 
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digitaliseringsprojekt. En översyn av universitetets universitetsgemensamma lärplattformar 
har genomförts. Översynen ledde till ett identifierat behov av en plattform som kan fungera 
som en webbaserad kursmiljö som kan integreras med andra system och tjänster samt 
möjliggöra tvärvetenskapliga samarbeten inom och mellan lärosäten, nationellt och 
internationellt. Detta har lett till att en plattform, kallad Canvas, håller på att utvecklas och 
byggas upp.  


Goda och tydliga karriärvägar bidrar till att Lunds universitet är en attraktiv, konkurrenskraftig 
och god arbetsgivare, som har möjlighet att rekrytera och behålla de mest kompetenta 
medarbetarna. Goda karriärvägar befrämjar även en hög kvalitet i utbildning och forskning. 
En utredning och policy har tagits fram och ska implementeras. Fakulteterna har ett ansvar 
att tillse att det finns en tydlighet och förutsägbarhet för enskilda medarbetare i 
karriärplaneringen.  


Universitetet ska sträva efter att rekrytera de bästa forskarna. Wallenberg Academy Fellows 
(WAF) är ett prestigefyllt program för unga forskare tidigt i karriären. Universitetet avser att 
ge ett ekonomiskt stöd från gemensamma forskningsmedel till de fellowship som utnämns för 
att skapa goda möjligheter till att ytterligare kunna utveckla sitt område och sin excellens. 
Denna samfinansiering utgår under 5 år. 


Universitetet ska erbjuda en öppen och kreativ arbetsmiljö. Medinflytande och högt i tak är 
viktiga förutsättningar för en god arbetsmiljö. De kan inte tas för givna utan måste vara föremål 
för kontinuerlig uppmärksamhet och kontinuerligt utvecklingsarbete. Att öka jämställdheten 
och förbättra likabehandling är centrala faktorer för att få en bättre arbetsmiljö och bibehålla 
en hög kvalitet i verksamheten. Universitetet har beslutat om en plan för 
jämställdhetsintegrering som beskriver hur jämställdhet ska integreras och bli en del av 
lärosätets verksamhet. Samtliga fakulteter ska aktivt och målmedvetet stimulera denna 
utveckling och lärarförslagsnämndernas arbete ska särskilt uppmärksammas.  


I kölvattnet av #Metoo har universitetet satt igång ett treårigt forskningsbaserat projekt, Tellus. 
Tellus avser att inledningsvis identifiera omfattningen och djupet av problemen. Resultatet av 
studien ska bli underlag för olika former av förebyggande åtgärder. Samtliga fakulteter, den 
gemensamma förvaltningen och studentkårerna är involverade i arbetet och projektet 
fortskrider enligt plan. 


Universitetet har genomfört en studentbarometer. Den visar att majoriteten av studenter och 
doktorander mår bra och är nöjda med sin utbildning. Samtidigt ökar problemen med den 
psykiska ohälsan bland studenterna. Problemet med ökad psykisk ohälsa är ett stort och 
komplext problem som berör många olika delar av vårt samhälle. Lunds universitet har nyligen 
gjort en påtaglig utbyggnad av studenthälsan. För 2020 planeras en utbyggnad som särskilt 
tar fasta på att stödja de studenter som kommer från ett annat land. Arbetet med att förebygga 
psykisk ohälsa ska prioriteras för fakulteterna och den gemensamma förvaltningen. 


Universitetet ska fortsätta arbetet med implementeringen av ett nytt systematiskt 
arbetsmiljöarbete för både studenter och anställda, för att på ett heltäckande sätt säkerställa 
god arbetsmiljö vid Lunds universitet. Ett välutvecklat studentinflytande ska utmärka besluts- 
och beredningsprocesser vid Lunds universitet. Universitetet fortsätter att stödja kårerna, 
nationerna och främja olika former av studiesocialt arbete. Fakulteterna har ett ansvar att 
säkerställa att studentinflytandet fungerar på fakultets- och institutionsnivån.  


Universitetet har sedan lång tid tillbaka ansvar för museer och olika former av publik kulturell 
verksamhet. En översyn av LUKOM har genomförts. Det har resulterat i förändringar i 
finansierings- och organisationsstrukturen för verksamheterna och samarbetet inom LUKOM. 
Historiska museet har renoverats och nyöppnats och Skissernas museum har blivit utsett till 
årets museum. Universitetshuset ska utvecklas till ett besökscentrum samt vara en levande 
och öppen miljö för studenter.  
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POTENTIALEN I MAX IV OCH ESS NYTTJAS MAXIMALT 
MAX IV är Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur och ett flaggskepp 
internationellt. Acceleratorn vid MAX IV-laboratoriet utgör en kraftfull synkrotronljuskälla med 
en innovativ högpresterande teknisk design utvecklad av Lundaforskare.   European 
Spallation Source (ESS), planerad för drift år 2023, blir en källa för neutronstrålning för 
forskning. ESS och MAX IV kompletterar varandra och kommer att ytterligare befästa Lund 
som ett världsledande centrum för forskning.  Dessa anläggningar utgör tillsammans en 
mycket ambitiös satsning som kommer att locka forskare, doktorander och företag från hela 
världen till Lund. 


MAX IV är en prioriterad satsning för universitetet och tilldelningen höjs även för 2020. I MAX 
IV:s strategiska arbete ingår att i ökad utsträckning inkludera utbildningen och studenter. En 
sammanhållen strategi är antagen för anläggningen och varje fakultet har i uppdrag att 
presentera hur utbildning och forskning skulle kunna vidareutvecklas för att utnyttja 
möjligheterna med MAX IV och ESS på bästa sätt. Ett expertråd har inrättats för att ge råd till 
universitetsledningen i frågor rörande MAX IV och ESS, samt föreslå aktiviteter inom 
universitetet för att nå målen i strategin. 


LINXS (Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science) är en 
universitetsövergripande plattform som har inrättats för att stärka neutron- och 
röntgenbaserad forskning. LUNBISS (Lund University Network for Big Science and Society) 
är ett fakultetsövergripande nätverk, med EHL som central nod. LUNARC är en nod inom 
Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) och ett universitetsövergripande 
centrum för tekniska och vetenskapliga beräkningar.  LUNARC arbetar med olika frågor kring 
forskningsdata och lagring av data samt utvecklar verktyg som stödjer MAX IV och dess 
användare i datahantering. 


Mellan och omkring de två forskningsanläggningarna byggs nu ett helt nytt område upp – 
Science Village Scandinavia (SVS). Detta område ska bli ett kompetenskluster med global 
attraktionskraft där universitet, företag, forskare och studenter kan mötas för att tillsammans 
formulera och lösa problem. En ny stadsdel byggs upp. En särskild arbetsgrupp har i uppgift 
att utreda förutsättningarna för etablering av verksamhet på Brunnshög. (Kommer att 
utvecklas efter presentationen för US i september.) 
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2. Resursfördelning för 2020 
Universitetet är en statlig myndighet och styrs genom såväl lagar och förordningar som 
ekonomisk tilldelning och särskilda uppdrag. Regeringen tilldelar årligen, genom särskilda 
regleringsbrev, resurser utifrån förslag i budgetpropositionen. Utöver årliga medel till 
utbildning och forskning erhåller forskare och forskargrupper betydande 
forskningsfinansiering från olika externa finansiärer. Lärosätet får även medel genom olika 
former av avgifter till exempel för uppdragsutbildning och uppdragsforskning. Externa bidrag 
och avgifter behandlas inte i detta beslut. 


2.1 RESURSFÖRDELNING OCH STYRNING VID UNIVERSITETET 
Verksamhetsplanen och resursfördelningen är integrerade styrdokument. I 
resursfördelningen fördelas de årliga statliga anslagen och kostnaderna för den 
universitetsgemensamma förvaltningen. De statliga medlen fördelas vidare till fakulteterna 
och till USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet och UB som sedan genom egna modeller fördelar 
medlen vidare till institutionerna/motsvarande. I resursfördelningen fastställs också storleken 
på de universitetsgemensamma kostnaderna som debiteras verksamheten. 
Planeringsförutsättningarna för de kommande två åren anges. De årliga statliga medlen avser 
till knappt hälften utbildning och till drygt hälften forskning.  
 
Universitetets ekonomiska styrmodell bygger på principen att alla resurser, statsanslag, 
externa bidrag och avgifter, tillförs kärnverksamheten utan avdrag. På motsvarande sätt ska 
alla kostnader föras till den nivå där universitetets huvuduppgifter och kärnverksamhet, 
utbildning och forskning, bedrivs. 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, lokaler och 
datorsystem. Universitet och högskolor i Sverige har kommit överens om att redovisa 
kostnader för stödverksamhet enligt den så kallade SUHF-modellen. Stödverksamhetens 
kostnader på de olika nivåerna fördelas på utbildning och forskning och debiteras 
kärnverksamheten.  
 
Fakulteter och institutioner ska bygga sina respektive budgetar på de beslut och 
förutsättningar som anges i denna verksamhetsplan och resursfördelning och ta fram 
underlag till universitetets totalbudget och flerårsprognos. Totalbudgeten fastställs i 
normalfallet 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 lämplig 
verksamhetsnivå. Flerårsprognoser ger förutsättningar för institutioner, fakulteter, 
universitetsledningen samt för universitetsstyrelsen att planlägga och följa verksamheten.  
 
Universitetets fakulteter samt USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet, UB och gemensam 
förvaltning ska: 


- i respektive totalbudget för 2020 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. 


2.2 MYNDIGHETSKAPITALET 
Den övergripande utgångspunkten är att de medel som universitetet erhåller, både de direkta 
statsanslagen och de externa bidragen, ska användas effektivt. Ett myndighetskapital är såväl 
en tillgång som en riskfaktor. Myndighetskapitalet är en tillgång som ger stabilitet och 
långsiktighet och kan användas till strategiska satsningar kopplade till infrastruktur och 







 


13 


lokaler. Ett myndighetskapital ger också en viss trygghet för forskare och forskargrupper då 
beroendet av externa medel blivit allt större. Samtidigt finns en risk att universitetet får svårare 
att kunna utverka nya medel från staten, men även från externa bidragsgivare, med 
hänvisning till att lärosätet självt kan finansiera sina planerade projekt genom sitt kapital. 
Universitetet strävar efter en funktionell balans och en väl avvägd kapitaltillgång. 
 
Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i oktober 2013 att det samlade måltalet 
för myndighetskapitalet ska vara 15 procent vid utgången av 2018. Måltalet gällde för 
universitetet sammanräknat och variation mellan fakulteter kunde tillåtas. Rektor fick 
samtidigt i uppdrag att definiera måltal för fakulteterna och beslutade i juni 2017 att samma 
måltal på 15 procent ska gälla för samtliga fakulteter. Beräkning av måltalet görs genom att 
myndighetskapitalet sätts i relation till verksamhetens kostnader. I verksamhetsplanen för 
2018 anges att från fakulteter som inte uppnår måltalet ska myndighetskapital motsvarande 
10 procent av det överstigande beloppet lyftas till en universitetsgemensam fond.  
 
En uppföljning har gjorts av fakulteternas måltal vid utgången av 2018 och resultatet blev att 
rektor beslutade lyfta 34 mnkr till den universitetsgemensamma fonden. Rektor har också 
beslutat att fonden ska finansiera en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar och 
Agenda 2030, engångskostnader i samband med införandet av ett 
personalplaneringssystem, ett projekt för samordning av universitetets hantering av 
forskningsdata och som en del av finansieringen av RQ20. 
 
Oförändrat måltal för myndighetskapitalet gäller även för 2020 och en oförändrad 
avlyftsmodell kommer att tillämpas. Rektor beslutar hur avlyfta medel ska användas. Som 
planeringsförutsättning gäller att rådande avlyftsmodell kommer att användas 2021 och 2022. 


2.3 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 
Grundläggande bestämmelser för verksamheten vid statliga universitet och högskolor finns i 
högskolelagen (1992:1434). Utöver högskolelagen och högskoleförordningen finns det ett 
antal särskilda författningar som reglerar vissa områden eller vissa frågor. Efter att riksdagen 
beslutat om den årliga budgetpropositionen fastställer regeringen ett särskilt regleringsbrev 
för varje enskilt lärosäte. Därutöver finns fler regleringsbrev som påverkar och styr 
universitetets verksamhet. Universitetet får i sitt regleringsbrev två anslag, ett till utbildning 
och ett till forskning och dessa medel får inte sammanblandas. Utöver vissa särskilda uppdrag 
har lärosätet rätt att disponera dessa anslag relativt fritt. För utbildningen finns dock regler för 
hur avräkning ska gå till, det vill säga hur lärosätet ska uppvisa att medlen använts till 
utbildning. Detta system innefattar så kallade helårsprestationer och helårsstudenter samt 
särskilt angivna prislappar för olika ämnesområden.  


Eftersom regeringsbildningen efter valet 2018 drog ut på tiden presenterades en så kallad 
tjänstemannabudget den 15 november samma år där tidigare aviserade utbyggnader uteblev. 
I vårändringsbudgeten för 2019 föreslogs utbyggnaderna fortsätta men med en viss 
neddragning av utbildningsanslaget under 2019. Styrelsen valde att fördela resurser enligt de 
ursprungliga utbyggnadsplanerna för att ge fakulteterna stabila ekonomiska förutsättningar.   


Följande resursfördelning utgår från de angivna planeringsförutsättningarna i 
budgetpropositionerna för 2018 och 2019 samt från vårändringsbudgeten för 2019. 
Universitetet beräknas för 2020 erhålla x xxx mnkr i anslag till utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå och x xxx mnkr i anslag till forskning och utbildning på forskarnivå. Anslaget 
till forskning inkluderar medel till strategiska forskningsområden (SFO) varav en del förs 
vidare till andra lärosäten. Därutöver erhåller universitetet ALF-medel för kostnader kopplade 
till samarbeten med regionen samt särskilda medel för specificerade ändamål. Universitetet 
får också medel enligt ett särskilt anslag för att samordna och bedriva kompletterande 
utbildningar, för stöd till studentinflytande och till Innovationskontor Syd. Fördelning av medel 
för särskilda ändamål kan regeringen även besluta om under pågående verksamhetsår, men 
de medel som är kända när denna resursfördelning beslutas redovisas i bilaga 2 och 3. 
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Universitetets fördelning av resurser för utbildning görs enligt en modell som infördes 2010 
och 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 årligen av fakulteternas uppdrag och tilldelning 
baserat på regleringsbrev och universitetsgemensamma prioriteringar. Resurser för forskning 
fördelas till fakulteterna baserat på föregående års tilldelning med justering för förändringar i 
regleringsbrevet samt årets särskilda prioriteringar och uppdrag. 


I resursfördelningen för 2020 fördelas 46 procent av tillgängliga medel direkt till fakulteterna 
för utbildning och 43 procent direkt till fakulteterna för forskning. Resterande 11 procent går 
till USV, LUKOM, UB, ESS, MAX IV samt till strategiska forskningsområden för 
vidarefördelning och till avsättningar för riktade ändamål. 


De anslagsmedel som går till fakulteterna fördelas enligt figur 1. 


Figur 1 Anslagsmedel till fakulteterna enligt resursfördelning 2019 


 
 


I resursfördelningen fastställs också kostnaden för den universitetsgemensamma 
stödverksamheten och hur den fördelas mellan fakulteterna. För 2020 uppgår kostnaden till 
697 mnkr, se vidare i avsnitt 2.8. Definitionen av vad som utgör stödverksamhet och bas för 
fördelning till fakulteterna följer den lärosätesgemensamma SUHF-modellen. 


2.4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Lunds universitets ekonomi är fortsatt god. Forskningen är framgångsrik och de externa 
forskningsmedlen ligger på en stabil nivå på drygt tre miljarder. Samtidigt finns det delar av 
verksamheten där resurserna är otillräckliga och möjligheten att söka externa bidrag är 
begränsad. I budgetpropositionen för 2018 aviserades en ökning av forskningsanslaget med 
28 mnkr för 2019 och ytterligare 45 mnkr 2020. Eftersom det tar tid att omsätta nya medel i 
anställningar och andra ändamål gjorde universitetet 2019 satsningar utöver det årets 
anslagsökning och 2020 kommer därför inte den fulla ökningen av forskningsanslaget att 
finnas tillgängligt för fördelning. Syftet med åtgärden är att universitetet i möjligaste mån inte 
ska visa en ökning av myndighetskapitalet på grund av det ökade anslaget. 


I figur 2 speglas den expansion av verksamhetsnivån (kostnaderna) på 2,7 miljarder kronor 
som har skett under den senaste tioårsperioden. Bidragsintäkterna har under perioden ökat 
med en dryg miljard och likaså anslagsintäkterna. Med ett ökat inflöde av bidrag följer också 
en ökning av de oförbrukade bidragen och det har även skett en ökning av 
myndighetskapitalet. Antalet anställda ökade tydligt under flera år men sedan 2015 är trenden 
i viss mån bruten.  
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Figur 2 Lunds universitets utveckling 2009 – 2018  


 
 
 
Figur 3 visar hur intäkterna fördelar sig och hur stor andel av den totala finansieringen som 
utgörs av externa bidrag sökta i konkurrens. I resursfördelningen är det alltså de 55 procenten 
anslag som fördelas, medan den totalbudget som styrelsen behandlar i februari inkluderar 
samtliga intäkter och kostnader. Figur 4 visar hur kostnaderna fördelas på olika kostnadsslag.  


 


 
Varje år räknas de statliga anslagen från regeringen upp med en statlig pris- och 
löneomräkning (plo). Omräkningen följer en särskild formel som bygger på utvecklingen av 
olika faktorer i den privata sektorn och den innehåller också ett produktivitetsavdrag. Det 
betyder att alla lärosäten förväntas bli effektivare varje år genom en produktivitetsökning men 
innebär i realiteten en urholkning av anslagen. Pris- och löneomräkningen för 2020 beräknas 
bli 1,91 procent. 


Lönekostnadspåslaget vid universitetet har legat stilla under många år. För 2020 är en 
justering nödvändig på grund av de senaste årens ökade avgifter för pensioner. I ett första 
steg höjs påslaget med 1,46 procentenheter och inför 2021 görs en bedömning av om 
ytterligare höjning är nödvändig. 2020 är lönekostnadspåslaget därför 51,5 procent (för 
personer födda 1938 -1954 30,85 %, födda 1937 eller tidigare 20,64 % och födda 1988 eller 
senare 53,36 %). Om väsentliga ändringar av de ingående avgifterna sker under året, beslutar 
rektor om ändring av lönekostnadspåslaget.  


Vissa åtaganden inom utbildningen på grund- och avancerad nivå är gemensamma och bidrar 
inte till den avräkning som görs mot takbeloppet. De finansieras därför genom ett procentuellt 
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avdrag från fakulteternas tilldelning. Exempel på sådana åtaganden är finansieringen av 
LUKOM, studentbostäder till internationella studenter och avsättning till den gemensamma 
lokalfonden. För 2020 sker en reducering av fakulteternas tilldelning med 3,x procent.   


Medel som avsätts till riktade ändamål (bilaga 5 och 6) och som avser särskilda satsningar 
ska vara förbrukade senast året efter det år som satsningen avser, i annat fall kan rektor 
besluta om återbetalning av dessa medel.  


Universitetet är skyldigt att placera överskottslikviditet på räntekonto hos Riksgälden och 
positiva räntenetton har tidigare disponerats i resursfördelningen. Sedan februari 2015 har 
reporäntan, som styr Riksgäldens räntesats, varit negativ och universitetet har belastats med 
räntekostnader för överlikviditeten. Räntekostnaden medför att det inte finns några medel att 
fördela utan denna post visar istället ett underskott som kvarstår till 2021. 


2.5 MEDEL OCH PRIORITERINGAR FÖR ÄNDAMÅL SOM ÄR GEMENSAMMA FÖR 
UTBILDNING OCH FORSKNING  
I detta avsnitt redogörs för de medel och prioriteringar som är gemensamma för utbildnings- 
och forskningsverksamhet. Ändamålen är både universitetsgemensamma och riktade till 
vissa fakulteter. 


Lokalbeståndet 
Universitetets lokaler är en viktig förutsättning för att bedriva framgångsrik forskning och 
utbildning. Under den kommande tioårsperioden kommer lokalbeståndet att utvecklas och 
förändras väsentligt med anledning av universitetets etablering på området vid MAX IV och 
ESS, Science Village Scandinavia (SVS), och ett antal större bygg- och renoveringsprojekt 
på befintliga campusområden. Huvudprincipen för finansiering av lokaler vid universitetet är 
att samtliga lokalkostnader för nya projekt faller på respektive brukare och ska rymmas inom 
tillgängliga medel hos respektive fakultet. 


En universitetsgemensam lokalfond med årliga avsättningar beslutades i resursfördelningen 
för 2014 och 2019 uppgick avsättningen till totalt 25 mnkr varav 8,5 mnkr från 
utbildningsmedel och 16,5 mnkr från forskningsmedel. Lokalfonden var i första hand tänkt att 
användas till att bära delar av de ökade hyreskostnaderna för särskilt identifierade projekt 
samt för tillfälliga satsningar och renoverings- och projekteringskostnader som inte kan bäras 
av annan verksamhet. Ersättningar från lokalfonden 2019 avser i stor utsträckning  
permanenta hyror hos HT (LUX 5 mnkr), S (Eden 3,055 mnkr) och LUKOM (Skissernas 
museum 430 tkr, Historiska museet 1 210 tkr och Botaniska trädgården 366 tkr). Dessa 
ersättningar, som totalt uppgår till 10 061 tkr, tillförs ramen för respektive fakultet och 
lokalfonden uppgår därefter till 15 mnkr varav 4 mnkr inom utbildning och 11 mnkr inom 
forskning*. Under åren till och med 2024 beräknas ytterligare satsningar från lokalfonden på 
cirka 5 mnkr vara avslutade.  


Universitetsstyrelsen har tidigare beslutat att lokalfonden ska användas i samband med 
planerade byggprojekt för Samhällsvetenskapliga fakulteten (10 mnkr), Konstnärliga 
fakulteten (10 mnkr plus 5 mnkr i tio år för avskrivningskostnader) och Ekonomihögskolan (10 
mnkr).  Dessa löften kvarstår och när byggprojekten är färdigställda och ersättningen ska 
tillföras fakulteterna kommer plo-uppräkning att ske med år 2015 som bas. 
Ekonomihögskolan har tagit ett första steg i sitt byggprojekt genom etablering av studiemiljöer 
och bibliotek på Ideon och erhåller hälften av hyresökningen, 2 150 tkr, som en del av löftet 
gällande ersättning från lokalfonden. 


                                                      


* Härmed upphävs beslut Dnr V 2014/1036 och Dnr V 2014/1035 gällande ersättning ur lokalfonden 
för åren 2020-2023 till HT och S.  
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Juridiska fakulteten har sedan 201x erhållit en årlig kompensation för ökade hyreskostnader. 
Denna ersättning, totalt 1 961 tkr, redovisas framöver som en del av fakultetens 
forskningsanslag. 


Etableringen av universitetet på SVS är en strategiskt viktig utveckling. Berörda verksamheter 
kommer att få en ökad kostnadsnivå framför allt på grund av ökade lokalkostnader. 
Universitetet kommer av gemensamma medel att tillföra berörda verksamheter 25 procent 
men samtidigt högst 30 mnkr av dessa ökade kostnader i samband med inflyttning i nya 
lokaler.  


Kungshuset och universitetshuset ska renoveras och universitetshuset ska bland annat 
inredas med besökscentrum, representationsrum för rektorsfunktionen, presentation av 
universitetets forskning, studieplatser och undervisnings- och konferenslokaler. I Kungshuset 
ska universitetsledningen och dess staber ha sina arbetsplatser och här ska också rymmas 
konferenslokaler. Renoveringen beräknas vara färdig 2022 och generera en högre hyra. 
Under 2020 fortsätter arbetet med att utveckla de två husen och finansieras av 2019 års 
avsättning. I planeringsförutsättningarna för 2021 finns avsatt 1 mnkr för ändamålet (varav 
300 tkr från utbildningsanslaget och 700 tkr från forskningsanslaget) och 2022 ökar 
avsättningen till 3 mnkr (varav 0,9 mnkr från utbildningsanslaget och 2,1 mnkr från 
forskningsanslaget).  


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.  


Infrastrukturen vid Campus Helsingborg är anpassad efter 2 500 till 3 000 helårsstudenter. 
Universitetet stimulerade tidigare under ett antal år utbyggnaden av Campus för att uppnå 
önskad utbildningsvolym och i resursfördelningen för 2019 avsattes åter medel för 
stimulansåtgärder - sammantaget 2 mnkr av utbildningsanslaget och 10 mnkr av 
forskningsanslaget. För att bidra till sammanflätningen av utbildning och forskning fördelas 5 
mnkr av forskningsanslaget till forskning med direkt koppling till utbildningar på Campus 
Helsingborg. Åren 2019-2021 fördelas dessa medel utifrån helårsstudenter och planeras 
därefter bli permanenta, se fördelning för 2020 i figur 5. Resterande medel, 2 mnkr av 
utbildningsanslaget och 5 mnkr av forskningsanslaget, fördelas i enlighet med rektorsbeslut 
som fattats efter beredning av styrelsen för Campus Helsingborg. Satsningen ska utvärderas 
av styrelsen för Campus Helsingborg senast december 2020. Medlen kan därefter bli 
permanenta till fakulteterna.  


Figur 5 Stimulans sammanflätning till fakulteter som bedriver utbildning och forskning Campus Helsingborg (tkr), 
totalt 5 mnkr 


 
 
De fakulteter som i nuläget är verksamma vid Campus Helsingborg har inför 2020 lämnat 
prognoser för utbildningsvolymen vid Campus. Fakulteterna planerar för oförändrade uppdrag 
utöver den särskilda satsningen. Antalet helårsstudenter i Helsingborg per fakultet ska för år 
2020 vara minst 550 hst för LTH, 76 hst för J, 1 530 hst för S och 80 hst för HT.  


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 med planerat antal helårsstudenter som bas (se bilaga 2). 


Studentinflytande och studiesocial verksamhet  
I samband med kårobligatoriets avskaffande 2010 utarbetade och beslutade styrelsen om 
den nuvarande modellen för stöd till studentinflytande och studiesociala verksamheter. Ett 
utvecklat och väl fungerande studentinflytande är en betydelsefull del av kvalitetsarbetet vid 


HT J K LTH S
481 176 11 1 123 3 209
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universitetet. Regeringen avsätter årligen ett statsbidrag till Lunds universitet för stöd till 
studentinflytande. Styrelsen avsätter därutöver ett finansiellt stöd till studentinflytande inom 
ramen för anslaget och till ett studentombud och ett doktorandombud som ska representera 
samtliga studenter och doktorander vid universitetet. En del av dessa medel (40 tkr) används 
till en utbildning där heltidsengagerade studenter ges verktyg att förebygga, förhindra och 
agera mot diskriminering och sexuella trakasserier inom studentlivet. Totalt avsätts 11 214 tkr 
för dessa ändamål 2020, varav 7 964 tkr är stöd från universitet och 3 250 tkr är statsbidrag. 
Av avsättning finansieras 6 908 tkr av utbildningsmedel och 1 056 tkr av forskningsmedel. Se 
även bilaga 4. Därutöver bildas en studiesocial fond som studentorganisationerna kan söka 
medel från i samband med olika arrangemang. Fonden tilldelas 100 tkr för 2020 och Lunds 
universitets studentkårer (LUS) rådger rektor hur dessa medel ska användas.  


Studenterna vid Lunds universitet är organiserade i nio godkända studentkårer, enligt 
överenskommelse som gäller under perioden 2019-07-01 till och med 2022-06-30. LUS utgör 
en gemensam plattform för godkända studentkårer vid universitetet. Kårstödet fördelas 
årligen till studentkårer med godkänd kårstatus under perioden. Det generella stödet till 
samtliga nationer avser icke alkoholrelaterade studiesociala verksamheter. Fördelningen 
bygger på antalet helårsstudenter och helårsdoktorander.  


Hur det ekonomiska stödet till studentinflytande och studiesocial verksamhet för 
studentombud, doktorandombud, studentkårer samt nationer har använts, ska årligen 
återrapporteras till universitetet.  


Universitetsbiblioteket 
Universitetsbiblioteket (UB) är ett forskningsbibliotek med samlingar som är tillgängliga för 
studenter, forskare och allmänheten. Lunds universitet har tillsammans med Kungliga 
biblioteket ett bevarandeuppdrag gällande tryckt material som ges ut för spridning i Sverige 
enligt lagen om pliktexemplar av dokument (1993:1392). Detta bevarandeuppdrag utförs av 
UB som också ansvarar för materialets fjärrlånehantering till låntagare i Sverige och 
utomlands och för lokal utlåning. Ytterligare arkivutrymme erbjöds på Arkivcentrum Syd 2019 
och för hyresökningen på 400 tkr erhöll UB 100 tkr av forskningsanslaget 2019 och erhåller 
ytterligare 300 tkr 2020. I samband med att material flyttades till den nya depån måste en 
kompaktanläggning och en klimatanläggning installeras. UB tilldelas under åren 2019 till och 
med 2028 1 750 tkr av forskningsanslaget för detta ändamål. Genom resursfördelningen 
tilldelas UB sammantaget 6 814 tkr av utbildningsmedel och 23 827 tkr av forskningsmedel 
för kostnader hänförliga till bevarandeuppdraget. UB:s övriga biblioteksverksamhet 
finansieras med universitetsgemensamma medel (se avsnitt 2.8).  


Medel till universitetsövergripande nämnder 
Vid universitetet finns universitetsövergripande nämnder – utbildningsnämnden, 
forskarutbildningsnämnden, forskningsnämnden och nämnden för utredning av oredlighet i 
forskning. Utbildningsnämnden får 200 tkr och övriga nämnder vardera 100 tkr för att 
finansiera omkostnader som resor, boende, föreläsare, köp av tjänster och dylikt. 
Utbildningsnämnden tilldelas medel från utbildningsanslaget och de tre andra nämnderna får 
medel via forskningsanslaget.  


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, 
logopeder och fysioterapeuter. Lunds universitet erhåller så kallade ALF-medel från 
regeringen som universitetet använder för att ersätta Region Skåne 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. 
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För år 2020 beräknas Lunds universitet erhålla 453 mnkr i ALF-medel som tilldelas direkt till 
Medicinska fakulteten. Enligt ALF-avtalet ersätts Lunds universitet inom läkarutbildningen för 
högst 1 289 helårsstudenter 2020, vilket är det minsta antalet helårsstudenter som staten 
förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsförlagda utbildningen av läkare. 
Definitivt belopp avseende ALF-medel 2020 och därtill hörande måltal för helårsstudenter 
anges i universitetets regleringsbrev och används vid fördelning av medel. ALF-medel till 
forskning och forskarutbildning prioriteras av universitetet i samarbete med Region Skåne. 


Övrigt 
Styrelsen för LUKOM får sedan 2013 1 mnkr (plus uppräkning för plo) med lika fördelning från 
utbildnings- och forskningsanslaget för att bland annat stimulera samverkan. Efter LUKOM-
styrelsens avskaffande under 2019 tilldelas dessa medel LUKOM. LUKOM får därutöver 500 
tkr i forskningsanslag för att finansiera ett kansli som ger ett sammanhållet stöd i frågor 
rörande ledning, ekonomi och personal. LUKOM får också 500 tkr i forskningsanslag riktat till 
Skissernas museum för att ge muséet möjlighet att svara upp mot det ökade antalet besökare. 


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


För medlemsavgifter som universitetet erlägger avsätts 1,5 mnkr vardera från anslaget till 
utbildning och anslaget till forskning. 


Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) tillhör sedan 2016 Humanistiska och 
teologiska fakulteterna som tilldelas 8,3 mnkr av utbildningsanslaget för denna verksamhet. 
HT erhöll också 2 mnkr i forskningsanslag i samband med att AHU blev en del av 
verksamheten, dessa medel redovisas i ramtilldelningen. 


2.6 UTBILDNING 
I detta avsnitt beskrivs utbildningsuppdragen närmare. I denna resursfördelning beskrivs även 
ett antal specifika verksamhetsuppdrag till fakulteterna 2020. Uppdragen är 
universitetsgemensamma eller riktade till en viss fakultet. 


Övergripande förutsättningar för utbildningen 
För 2018 visade universitetets grundutbildning för första gången på flera år ett underskott i 
förhållande till den ersättning som erhålls genom takbeloppet. Underskottet uppgick till drygt 
50 mnkr och kunde avräknas mot sparade prestationer från tidigare år som därefter uppgick 
till drygt 140 mnkr. I figur 6 redovisas fakulteternas utbildningsuppdrag och utfallet av 
uppdraget för 2018. 


Figur 6 Fakulteternas utbildningsuppdrag och utfallet 2018 


 
 
Respektive fakultet har i uppdrag att under 2020 generera intäkter inom utbildning enligt figur 
7, se även bilaga 2. Totalt utbildningsuppdrag för år 2020 är 2 030 mnkr. 


 


 







 


20 


Figur 7 Fakulteternas utbildningsuppdrag 2020 (mnkr) 


 
 


Fakulteterna är ekonomiskt ansvariga för att generera intäkter enligt detta uppdrag. Avvikelse 
mot utbildningsuppdraget kan regleras i efterhand i en dialog mellan rektor och 
fakultetsledning. En sådan reglering kan främst bli aktuell i de fall en fakultet inte genererar 
intäkter enligt uppdrag eller i enlighet med särskilda utbildningsuppdrag från regeringen. 
Fleråriga avvikelser kan föranleda omdispositioner av utbildningsuppdragen mellan 
fakulteterna. 


Inom de konstnärliga utbildningarna anger regeringen antalet helårsstudenter som får 
avräknas mot de konstnärliga prislapparna. De studenter som inte kan avräknas mot 
konstnärliga prislappar får istället avräknas mot andra prislappar, framför allt 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 fick fakulteten stöd i form 
av sänkt utbildningsuppdrag med 2 mnkr och undantag från eventuell 
återbetalningsskyldighet under åren 2015-2017. Stödet förlängs till att omfatta perioden 2018-
2020 och innebär en sänkning av Konstnärliga fakultetens utbildningsuppdrag med 2 mnkr 
medan tilldelningen av resurser ligger kvar oförändrad.  


Regeringens prioriteringar  
Budgetpropositionen inför 2019 var en så kallad tjänstemannabudget där tidigare aviserade 
utbyggnader uteblev. I vårändringsbudgeten 2019 presenterades utbyggnaderna åter men 
med en viss minskning av årets anslag. Styrelsen fördelade medel enligt de ursprungliga 
satsningarna och räknar i resursfördelningen för 2020 med att utbyggnaden fortsätter som 
planerat. 


För budgetåret 2018 presenterade regeringen flera nya satsningar inom utbildningsområdet, 
bland annat i form av nya platser inom ingenjörsutbildningar och läkarutbildningen men också 
i form av fria platser. Det fanns också en satsning på sommarkurser för att ge möjlighet att 
bedriva effektivare studier till exempel inom ramen för den kompletterande pedagogiska 
utbildningen för att bli ämneslärare. Fullt utbyggt år 2023 beräknas satsningen på nya platser 
nationellt uppgå till 730 mnkr. Lunds universitet kom väl ut vid fördelningen och erhöll 
sammantaget 26 195 tkr för 2018 motsvarande 306 helårsstudenter. För 2020 är den 
planerade årliga ökningen av utbildningsanslaget med anledning av denna satsning 11 508 
tkr. 


Lunds universitet har sedan 2018 erhållit särskilda medel från Kammarkollegiet (anslag 2:64) 
på 4,5 mnkr för att ge eller utveckla utbildning av relevans för kulturskolan inom ramen för 
regeringens satsning på Kulturskolekliv. Satsningen beräknas fortgå 2020 och Konstnärliga 
fakulteten är mottagare av dessa medel. 


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. Ursprungligen 
beräknade regeringen att höjningen skulle ligga kvar till och med 2018, men den har förlängts 
till att också omfatta åren 2019 och 2020. Vad som därefter händer med förstärkningen har 
regeringen inte aviserat. Lunds universitet har erhållit 17,7 mnkr i denna satsning och fördelat 
beloppet mellan fakulteterna på basis av ett genomsnitt av antalet avräknade studenter inom 
respektive utbildningsområde 2013-2015. 


I budgetpropositionen för 2017 angavs en ökad satsning på lärarutbildningen, utöver de 
satsningar som genomförts och aviserats de två tidigare åren. Lunds universitets tilldelning 
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inom ramen för denna satsning är sammanlagt 21 mnkr för åren 2017 till och med 2021 
Universitetet fick en ökning 2017 med 3,9 mnkr och ytterligare 3,9 mnkr 2018 och 3,3 mnkr 
2019. För 2020 och 2021 är den planerade ökningen 3,3 mnkr respektive 6,6 mnkr. 


Regeringen gjorde 2015 också en satsning i form av nya platser inom grundutbildningen som 
byggs ut fram till 2018. Lunds universitet fick bland annat ett uppdrag att bygga ut 
vårdutbildningarna med 91 platser och KPU med 39 platser. För 2020 medför detta uppdrag 
en minskning av anslaget med 2,9 mnkr.  


Lunds universitet får särskilda medel för Nationellt resurscentrum i fysik. För denna 
verksamhet beräknas regeringen anslå 1 439 tkr vilka tillfaller Naturvetenskapliga fakulteten. 
I resursfördelningen  tillskjuts 300 tkr som en gemensam finansiering från utbildningsanslaget. 
Även berörda fakulteter tillskjuter medel. Universitetet får också ett särskilt anslag för 
omhändertagande av arkeologiska fynd (3 135 tkr) vilket tillfaller LUKOM och ett särskilt 
anslag på 3 994 tkr för spetsutbildning i entreprenörskap vilket tillfaller Ekonomihögskolan. 
Se även bilaga 2, anslag 2:65.  


Universitetet får också särskilda medel enligt anslag 2:64 för att samordna och bedriva 
kompletterande utbildningar för läkare, psykologer och ingenjörer. Regeringen fattar beslut 
om helårsstudenter och ersättningsbelopp. 


Styrelsens 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, men denna utbildning är nu under avveckling. I stället bygger 
Lunds universitet upp en ämneslärarutbildning i egen regi som är förlagd till Institutionen för 
utbildningsvetenskap och där HT, N och K medverkar. Ett verksamhetsnära programråd med 
ansvar för genomförande och kvalitetssäkring av ämneslärarutbildningen har inrättats liksom 
en budgetfunktion med uppgift att bereda den fördelning av medel som görs i 
resursfördelningen. Dessa medel består av den särskilda satsningen från regeringen och av 
universitetets prioriterade medel till ämneslärarutbildningen. 


Regeringen har gjort riktade satsningar på lärarutbildningen vid universitetet under perioden 
2017-2021 på sammanlagt 21 mnkr som ska användas till 50 platser inom 
ämneslärarutbildningen och 20 platser till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 
Universitetets prioriterade medel till lärarutbildningen uppgår för 2020 till 20 mnkr plus 
uppräkning för plo. Regeringens riktade medel 2020 uppgår till 3,3 mnkr och budgetkommittén 
föreslår att sammantaget 34 568 tkr ska fördelas så att K erhåller xxx tkr, N xxx tkr och HT 
xxx tkr. 


Under uppbyggnadsfasen fram till och med 2020 gäller inte någon återbetalningsskyldighet 
för berörda fakulteter. Medel och myndighetskapital, som byggts upp inom ramen för 
lärarutbildningen, 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. 


Campus Helsingborg 
Styrelsen avsätter 2 mnkr av utbildningsanslaget för att stimulera utbildningar på Campus 
Helsingborg, se avsnitt 2.3. 
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Sommarkurser 
Utbildningsnämnden har i uppdrag att definiera hur medel till sommarkurser ska användas 
och vilka utbildningar som bör premieras samt bereda förslag till rektor på hur medel och antal 
helårsstudenter ska fördelas. 


Kurs i entreprenörskap 
För att stärka universitetets entreprenörsverksamhet och bidra till att rusta studenterna för att 
möta en komplex och föränderlig omvärld avsattes 2018 och 2019 1 mnkr (motsvarande 12 
helårsstudenter) till en universitetsövergripande kurs i entreprenörskap (7,5 hp). Kursen ges 
på grundnivå med möjlighet att den också kan ingå i en masterutbildning. Studenterna på 
kursen ska arbeta i tvärdisciplinära grupper med entreprenöriella projekt och därmed utveckla 
förmågor som är eftertraktade av både samhället och individen. Satsningen fortsätter för 2020 
och ska utvärderas senast 30 april 2020. 


Strategiska utbildningsmedel 
Universitetets utbildningsverksamhet är omfattande och komplex, vilket kräver gemensamma 
prioriteringar och fakultetsövergripande satsningar. Under året kan därtill oförutsedda 
gemensamma kostnader och kostnader utan någon naturlig hemvist uppkomma. Därför 
avsätts, liksom tidigare år, 6 mnkr för dessa ändamål. 


Medel till utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden (UN) behandlar strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och 
avancerad nivå av framför allt universitetsövergripande karaktär. UN ska särskilt arbeta med 
att vidareutveckla universitetets kvalitetsarbete för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå, stimulera sammanflätningen mellan utbildning och forskning samt utveckla det digitala 
lärandet. Till UN avsätts 7 mnkr per år för perioden 2019 - 2021. UN beslutar hur dessa medel 
ska användas och fördelas.  


Medel till internationalisering  
Stimulansmedel 
Styrelsen avsätter särskilda stimulansmedel för internationalisering. Dessa ska bland annat 
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 2020 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 9 mnkr på basis av indikatorerna, fördelningen per fakultet framgår av figur 8. 


Figur 8 Fördelning av stimulansmedel för internationalisering (tkr) 
EHL HT J K LTH M N S USV Totalt 


1 591 1 249 599 143 1 927 517 1 069 1 804 101 9 000 
 
Av de 11 mnkr överförs 2 mnkr till en universitetsgemensam resurs för senare beslut av rektor. 
Utöver de 2 mnkr från utbildningsmedel ska även 2 mnkr av forskningsmedel anslås till denna 
resurs. Internationella rådet definierar på vilket sätt dessa medel ska användas och vilken typ 
av projekt som bör premieras samt bereder ärendet och föreslår rektor hur dessa medel ska 
fördelas. 


En översyn ska göras inför resursfördelningen för 2021 av om rådande stimulansmodell fyller 
sitt syfte och hur en eventuell ny modell kan utformas.    


Special Area Studies (SAS-kurser) 
Universitetet erbjuder sedan flera år särskilda kurser på engelska som främst riktar sig till 
inresande studenter, så kallade SAS-kurser. Kurserna är en av förutsättningarna för ett 
framgångsrikt internationaliseringsarbete och en viktig förutsättning för att upprätthålla 
balanserade utbytesavtal. 
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De fakulteter som ger SAS-kurser får årligen i resursfördelningen ett måltal för antal 
helårsstudenter som ska utbildas genom SAS-kurser inom ordinarie uppdrag och de får också 
en särskild kvalitetsförstärkning med 7,5 tkr för dessa helårsstudenter, se figur 9. Måltalen 
fastställs i dialog med fakulteterna. Avstämning kommer att göras av måltalen och om de inte 
uppnås kommer en justering att göras i efterhand i dialog med berörd fakultet.  


Figur 9 Måltal och extra kvalitetsförstärkning SAS-kurser 


 
 
Kurser i svenska för inresande studenter 
Universitetet erbjuder kurser i svenska som riktar sig till inresande studenter. I uppdraget till 
Humanistiska och teologiska fakulteterna ingår ett särskilt uppdrag att genomföra utbildningar 
i svenska och introduktion till det svenska samhället. Uppdraget (motsvarande 130 hst) ligger 
utanför fakultetens ordinarie utbildningsuppdrag och ersätts med 6,3 mnkr. 


Humanistiska och teologiska fakulteterna fick i resursfördelningen för 2013 ett ökat uppdrag 
om 25 helårsstudenter inom Svenska som främmande språk, totalt 1,3 mnkr per år. Denna 
satsning ligger kvar även för 2020 och ingår i ordinarie utbildningsuppdrag.  


Intäkter i form av anslagsfinansierade helårsstudenter ska genereras av HT för dessa 
uppdrag och avstämning kommer att göras i efterhand. Återbetalning kan bli aktuell om 
utbildningsuppdragen inte uppnås.  


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


Behovet av studentbostäder är fortsatt stort. För att underlätta för internationella studenter 
anslås 15 mnkr till bostäder för dessa studenter. 


Sammanfattning fördelning av utbildningsanslaget 
Av utbildningsanslaget för 2020 fördelas 2 019 mnkr till fakulteterna och 57 mnkr avsätts till 
riktade ändamål, resterande 30 mnkr fördelas till USV, LUKOM och UB, se figur 10. De medel 
som går till fakulteterna har en relativ fördelning som framgår av figur 11. 


Total tilldelning för år 2020 är 2 106 mnkr. 


Figur 10 Fördelning av utbildningsanslaget 


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB 
185 211 82 141 559 362 131 348 5 19 7 


 
 
Figur 11 Fakulteternas andel 2019 av utbildningsanslaget.             


  


belopp i  tkr EHL HT J K LTH N S
Måltal HST 17,0 157,5 5,0 2,5 2,5 2,5 55,0
Kvalitetsförstärkning SAS belopp 128 1 181 38 19 19 19 413
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Anslagets fördelning till respektive fakultet speglar inte direkt hur många studenter som finns 
vid fakulteterna. En fakultet som avräknar mot en högre prislapp har färre studenter än en 
fakultet med samma anslag men som huvudsakligen avräknar mot en lägre prislapp. 
Fakulteternas andel av helårsstudenter (HST) redovisas i figur 12. 


Figur 12 Fakulteternas andel 2018 av helårsstudenter.    


          
Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet för år 2020 samt 
planeringsförutsättningar för åren 2021 och 2022 framgår av bilaga 2. Avsättningar till riktade 
ändamål sammanfattas i bilaga 5. 


2.7 FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING 
I detta avsnitt beskrivs styrelsen prioriteringar inom forskningen och fördelningen av 
forskningsmedel till fakulteterna närmare. I resursfördelningen beskrivs också specifika 
uppdrag som kan vara universitetsgemensamma eller till en viss fakultet. 


Övergripande förutsättningar för forskning och forskarutbildning 
Anslaget till forskning och forskarutbildning har stadigt ökat de senaste åren och universitetets 
forskare har också varit framgångsrika i att erhålla forskningsmedel i konkurrens. De 
anslagsmedel som styrelsen fördelar här i resursfördelningen beräknas utgöra drygt 40 
procent av forskningsfinansieringen, resterande del utgörs av forskningsbidrag sökta i 
konkurrens och avgifter för uppdragsforskning. Fakulteterna har inte återrapporteringskrav 
kopplade till ramanslaget men det kan finnas i samband med särskilda satsningar och anges 
då separat. 


Regeringens prioriteringar 
I regeringens forskningspolitiska proposition, Kunskap i samverkan – för samhällets 
utmaningar och stärkt konkurrenskraft, som regeringen lade fram hösten 2016 fördelades 2,8 
miljarder till sektorn fram till 2020 varav 1,3 miljarder direkt till universitet och högskolor. 
Universitetet tilldelades inte några nya medel för 2017 men 2018 ökades forskningsanslaget 
med 34 mnkr och enligt vårändringsbudgeten för 2019 erhåller universitetet 28 mnkr. För 
2020 är den preliminära ökningen av forskningsanslaget 45 mnkr.   


Regeringens fördelning av nya medel har gjorts utifrån forskningsproduktion, externa medel 
och samverkan. I resursfördelningen för år 2011 beskrevs de principer som gällt vid fördelning 
av de till universitetet inkommande anslagen till strategiska forskningsområden (SFO). SFO-
anslagen är en del av forskningsanslaget och i budgetpropositionen anges en neddragning 
för år 2020 med 12,5 mnkr. Neddragningen är riktad till miljön BioCARE inom Medicinska 
fakulteten. I resursfördelningen för år 2020 görs en neddragning av Medicinska fakultetens 
anslag till strategiska forskningsområden på 12,5 mnkr.  
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Lunds universitet får också särskilda medel för innovationskontor enligt anslag 2:64 och får i 
uppgift att stödja högskolor, särskilt högskolan Kristianstad och Blekinge tekniska högskola i 
innovationsverksamhet. Universitetet får dessutom enligt samma anslag medel för att stödja 
idéer inom området för livsvetenskap med fördjupad kommersiell verifiering. Regeringen 
fattar beslut om ersättningsbelopp i aktuellt regleringsbrev. 


Styrelsens prioriteringar 
För 2020 fördelar styrelsen xx mnkr i nya satsningar inom forskningen vilket är något mindre 
än forskningsanslaget ökar. 2019 fördelades ett belopp som var större än anslagsökningen 
med syftet att den ökade anslagsnivån inte skulle generera myndighetskapital.  


20 mnkr av årets ökade medel fördelas till fakulteterna med en bas som till hälften beräknas 
utifrån fakulteternas relativa andel av antalet helårsstudenter (utfall 2018) och till hälften 
utifrån fakulteternas relativa andel av forskningsanslaget exklusive SFO-medel (beräknat på 
2019 års resursfördelning). Fördelningen redovisas i figur 13.  


Figur 13 Fördelning av nya forskningsmedel till fakulteterna (tkr), totalt 20 mnkr 


 
 
Campus Helsingborg 
Styrelsen avsätter 10 mnkr av forskningsanslaget för att stimulera utbildning och forskning på 
Campus Helsingborg, se avsnitt 2.5. 


Strategiska forskningsmedel 
Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet med målet att bedriva verksamhet i världsklass kräver 
gemensamma prioriteringar och universitetsövergripande satsningar. Vid en stor och komplex 
myndighet uppkommer även olika typer av oförutsedda kostnader och kostnader utan någon 
naturlig hemvist. Universitetets satsning på ett stärkt ledarskap kräver också särskild 
finansiering. 2020 avsätts 35 mnkr för strategiska forskningssatsningar. Dessa medel ska i 
första hand användas till fakultetsövergripande satsningar men också till utveckling av ledare 
och ledningsgrupper på fakultets- och institutionsnivå. 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 universitetsövergripande forskningsinfrastruktur har 
ökat påtagligt och en avsättning görs med 20 mnkr till en universitetsgemensam resurs för 
lokal forskningsinfrastruktur. Det görs också en avsättning till en universitetsgemensam 
resurs för nationella forskningsinfrastruktursamarbeten med 7 mnkr. Samtidigt sätter också 
fakulteterna av egna resurser till infrastruktursatsningar. Forskningsnämnden definierar på 
vilket sätt de gemensamma medlen ska användas och vilken typ av projekt som bör premieras 
samt bereder förslag och föreslår rektor hur dessa medel ska fördelas.  


Samarbeten och samverkan 
Samarbeten mellan fakulteter och samverkan med externa parter behöver stimuleras för att 
ytterligare öka, inte minst för att nya konstellationer ska kunna möta de kommande 
samhälleliga utmaningarna. För 2018 avsattes 10 mnkr till en universitetsgemensam resurs 
för detta ändamål och för åren 2019 till 2021 görs en ökad avsättning med 5 mnkr till totalt 15 
mnkr årligen. Satsningen ska utvärderas senast 30 april 2021. Samverkansrådet definierar 
på vilket sätt de gemensamma medlen ska användas och vilken typ av projekt som bör 
premieras samt bereder förslag och föreslår rektor hur dessa medel ska fördelas.  


Professorer av underrepresenterat kön  
Universitetet eftersträvar en jämn könsbalans och har särskilt valt att fokusera på långsiktigt 
arbete för att öka andelen professorer som är kvinnor och främja en jämställd arbetsmiljö. För 
att stärka detta jämställdhetsarbete avsätts totalt 8 mnkr 2020. Medlen kan användas för att 
bidra till att finansiera gästprofessorer av underrepresenterat kön i Hedda Anderssons namn. 


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB
1 815 2 768 888 437 4 533 2 912 3 075 3 094 190 158 130
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Därutöver kan medlen användas till aktiva åtgärder som stimulerar ett långsiktigt och hållbart 
aktivt arbete för en jämställd arbetsmiljö inom Lunds universitet, som en del i universitetets 
arbete med det lagstadgade systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering. Rådet 
för jämställdhet och likabehandling bereder förslag och föreslår rektor hur medlen ska 
fördelas.  


Strategiska forskningsområden  
Universitetet erhåller årligen inom ramen för forskningsanslaget riktade medel till särskilt 
utpekade forskningsmiljöer, så kallade strategiska forskningsområden (SFO). För närvarande 
är universitetet huvudansvarigt för nio sådana miljöer, och för sju av dem ingår medel som 
ska förmedlas till andra medverkande lärosäten. Vilka lärosäten som medverkar och deras 
andel av anslaget regleras i avtal mellan lärosätena. Miljöernas exakta anslag för 2020 anges 
i regleringsbrevet och i denna resursfördelning beräknas medlen uppgå till 192 mnkr  varav 
36 mnkr ska fördelas vidare till medverkande lärosäten. För 2020 har regeringen aviserat en 
minskning av universitetets medel till strategiska forskningsområden med 12,5 mnkr.   


För att säkerställa universitetets långsiktiga ansvar för utvecklingen av de strategiska 
forskningsområdena lyfts årligen tre procent av anslaget för övergripande satsningar. 
Avsättningen avser de nio SFO-miljöer som universitetet koordinerar samt de tre SFO-miljöer 
där universitetet deltar i egenskap av medverkande lärosäte. De medel som universitetet i 
egenskap av huvudansvarigt lärosäte vidarefördelar till andra lärosäten berörs inte. För 2020 
är den beräknade avsättningen 5 mnkr från de nio SFO-miljöer som universitetet koordinerar. 
Sektionen Forskning, samverkan och innovation, på uppdrag av vicerektor för forskning och 
forskningsinfrastruktur, bereder förslag och föreslår rektor hur dessa medel ska fördelas. När 
SFO-medel fördelas ut 2020 utgår beräkningen från de belopp som anges i regleringsbrevet. 


Övriga satsningar 
LU Futura är ett universitetsövergripande projekt som bedrivs inom ramen för 
Pufendorfinstitutet för att möta framtida utmaningar. Satsningen som påbörjades 2018 var 
ursprungligen treårig men förlängs med ytterligare ett år till och med 2021. Under 2020 ska 
en större internationell konferens anordnas och därefter ska LU Futura utvärderas. USV 
erhåller 3 mnkr 2020 och 2021 i grundfinansiering till LU Futura.  


LUNARC är ett centrum för tekniska och vetenskapliga beräkningar vid Lunds universitet och 
tillhör organisatoriskt LTH. I resursfördelningen för 2017 tilldelades LTH 4 mnkr i permanenta 
medel som riktades till centrumet. Dessa medel redovisas i LTHs ramtilldelning 2020. Som 
en del av universitetets medfinansiering till MAX IV enligt den lärosätesgemensamma 
överenskommelsen erhåller LTH riktat till LUNARC 4 mnkr 2020 och 2021 samt 6 mnkr 2022. 


En ny forskarskola kopplad till ämneslärarutbildningen initierades under 2017 och erhöll då   
1 mnkr. För perioden 2018 – 2021 erhåller forskarskolan 2 mnkr årligen som för 2020 fördelas 
med 1 500 tkr till HT och 500 tkr till N. Som en del av utvärderingen av ämneslärarutbildningen 
ska också forskarskolan utvärderas senast april 2020.   


En universitetsgemensam resurs för internationaliseringssatsningar skapades 2017. Från 
forskningen avsätts 2020 2 mnkr, och lika mycket sätts av från utbildningen. Internationella 
rådet föreslår rektor hur dessa medel ska fördelas. En översyn ska göras inför 
resursfördelningen för 2021 av om rådande stimulansmodell fyller sitt syfte och hur en 
eventuell ny modell kan utformas.    


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.  


För hyreskonsekvenser i samband med verksamhetsflytt till Medicon Village avsätts 2,2 mnkr. 
Därefter återstår 5,4 mnkr att finansiera under perioden 2021 till 2024 
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Arbetet med Horisont Europa får 2 mnkr för 2020. Hur dessa medel ska fördelas bereds av 
sektionen FSI och tilldelas forskare och forskargrupper som söker bidrag inom ramen för EU:s 
forskningsprogram. 


För akademiska högtider avsätts 2,7 mnkr som medfinansiering. 


För universitetsgemensamma åtgärder gällande samverkan, riskanalys och rankning avsätts 
årligen 2 mnkr varav 1 mnkr under perioden 2020-2022 ska prioriteras till ett projekt för att 
samordna universitetets analys- och rankingkompetens. 


Nätverket LUNBISS har EHL som sin centrala nod. EHL erhåller 1 mnkr årligen under 
perioden 2018-2020 för utvecklandet av och arbetet med detta nätverk.  


En professor anställd vid annan fakultet överfördes 2018 till Humanistiska och teologiska 
fakulteterna som kompenseras för ökade kostnader. För 2020 erhåller HT 1 625 tkr i 
finansiering.  


Centrum för preventiv livsmedelsforskning inom USV upphörde 2017-12-31 i enlighet med 
inrättandebeslutet, och överflyttning gjordes av verksamheten till institution inom LTH. För 
utveckling av livsmedelsområdet erhåller LTH en tillfällig förstärkning av forskningsanslaget 
med 1 mnkr årligen till och med 2020. 


Lunds universitet är sedan 2018 medlem i SND, Svensk Nationell Datatjänst, som är ett 
konsortium finansierat av Vetenskapsrådet och de sju lärosäten som är konsortiemedlemmar. 
Syftet med medlemskapet är bland annat att främja arbetet med öppen vetenskap (Open 
Science), att arbeta i nationella nätverk och att utveckla intern kunskap. För detta ändamål 
avsätts årligen 1 mnkr under perioden 2019 till 2023. 


Medel till SNIC? 


Medicinska fakulteten erhåller 2 mnkr för att utveckla och driva en doktorandkurs i 
forskningsetik. 


Humanistlaboratoriet är en forskningsinfrastruktur inom HT som nyttjas av flertalet fakulteter. 
HT erhåller 2 mnkr som en gemensam finansiering av Humanistlaboratoriet.  


Konstnärliga fakulteten erhåller 2 mnkr bland annat som en kompensation för att fakultetens 
forskare inte har möjlighet att söka medel inom ramen för Wallenberg Academy Fellows. 


MAX IV-laboratoriet  
MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning som styrs av förordning SFS 
1994:946. Anläggningen invigdes under 2016 och antalet forskare kommer successivt att öka 
i takt med att ytterligare strålrör går i drift. Inom 10 år beräknas laboratoriet ta emot 3 000 
forskare varje år. Anläggningen rymmer 32 strålrör varav 16 i dagsläget är fullt finansierade. 


Den initiala investeringen i MAX IV, dvs. MAX IV fas 1 projektet, finansierades av 
Vetenskapsrådet, Vinnova, Region Skåne och Lunds universitet. För universitetet uppgår 
återstående finansieringsåtagande för avskrivningskostnader till 13,8 mnkr årligen under 
perioden 2019–2024. 


MAX IV-laboratoriets drift finansieras under perioden 2019-2023 av fler parter än tidigare. 
Vetenskapsrådet och Lunds universitet kommer fortsatt bidra med den huvudsakligen delen, 
310 mnkr respektive 54 mnkr per år. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse bidrar med 75 mnkr 
över fem år för utbyggnad av datalagringskapacitet vid MAX IV. En överenskommelse finns 
mellan Lunds universitet och ytterligare 13 lärosäten om att medfinansiera laboratoriets drift 
med 50 mnkr årligen i form av kontanta medel eller in-kind. För universitetets del innebär detta 
ett åtagande på 12,9 mnkr 2020-2022 och 14,9 mnkr 2023. Som en del av denna 
medfinansiering tilldelas LTH  4 mnkr 2020 och 2021 samt 6 mnkr 2022 riktat till LUNARC. 
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Tolv svenska universitet finansierar de sju första strålrören tillsammans med Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse. Lunds universitets andel uppgår till cirka 2,5 mnkr per år till och med 
2022. MedMAX är ett planerat strålrör särskilt designat för medicinsk forskning som ska 
finansieras med 10 mnkr av universitetsgemensamma medel. Sammanlagt 5 mnkr är avsatta 
under åren 2014 till 2018 och ytterligare medel kommer att avsättas när designarbetet 
påbörjas. 


ESS  
European Spallation Source (ESS) är en så kallad spallationskälla för neutronstrålning som 
har projekterats att kosta 1,8 miljarder euro att bygga. Det är en internationell 
forskningsanläggning och Sveriges andel av finansieringen uppgår till 35 procent av 
kostnaden för konstruktionen. Staten och Vetenskapsrådet går in med merparten medan 
Lunds universitet till och med år 2015 har belastats med 512 tkr. 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 slutreglerat sitt ekonomiska åtagande för ESS och 
finansierar detta internt genom att årligen anslå medel fram till och med 2022. För 2020 och 
2021 avsätts 55 mnkr och för 2022 17 mnkr. 
 
Sammanfattning fördelning av forskningsanslaget 
Av forskningsanslaget för 2020 fördelas 1 879 mnkr till fakulteterna och 230 mnkr avsätts till 
riktade ändamål, resterande 149 mnkr avsätts till LUKOM, USV, UB och MAX IV-laboratoriet. 
De medel som går till fakulteterna har en relativ fördelning som framgår av figur 14. 


Total tilldelning för år 2020 är 2 258 mnkr. 


Figur 14  Fakulteternas andel av forskningsanslaget 2019 


 
 


Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet för år 2020 samt 
planeringsförutsättningar för åren 2021 och 2022 framgår av bilaga 3. Avsättningar till riktade 
ändamål sammanfattas i bilaga 6. 


2.8 FINANSIERING AV UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER FÖR 
STÖDVERKSAMHET 


Stödverksamhetens kostnader 
Lunds universitet följer, liksom övriga universitet och högskolor, SUHF-modellen och dess 
definition av kostnader för stödverksamhet. Modellen går i korthet ut på att samtliga kostnader 
för stödverksamheten ska fördelas till kostnadsbärare inom kärnverksamheten. SUHF-
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modellen gör det möjligt att jämföra stödverksamhetens kostnader mellan universitet och 
högskolor. År 2018 uppgick universitetets budgeterade kostnad för stödverksamheten till        
18 % för forskning och 31 % för utbildning av universitetets totala kostnader året innan. 


Jämförelse SUHF (de har ännu inte lagt ut statistik så det är inte möjligt att skriva om det) 


Universitetet har stödverksamhet på olika nivåer nämligen universitetsnivå, fakultetsnivå, 
institutionsnivå och på vissa institutioner på avdelningsnivå. Figur 15 visar universitetets totala 
kostnad 2018 fördelad på utbildning och forskning samt den andel som utgör kostnad för 
stödverksamheten (budget 2019) totalt inom universitetet. De blå rutorna visar hur stor andel 
som utgör kostnad för stödverksamhet på universitetsgemensam nivå. 


Figur 15 Stödverksamhetens andel av totala kostnader fördelat på utbildning och forskning 


 


Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamheten 2020 
De universitetsgemensamma kostnaderna för stödverksamheten 2020 budgeteras till 697 
mnkr och fördelar sig på olika ändamål enligt figur 16. Fördelningen per fakultet redovisas i 
bilaga 8. 


Figur 16 Universitetsgemensamma kostnaders innehåll (mnkr) 


 
 
Kostnaderna fördelar sig procentuellt på olika ändamål enligt figur 17. 
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Specifikation universitetsgemensamma kostnader 2020 Belopp mnkr
Ledning och styrning 31
Universitetsbibliotek inkl E-media 118
Universitetsgemensamma avgifter och kostnader för vissa 
gemensamma ändamål 85
Bas-IT 78
Administrativa stödsystem 65
Gemensam förvaltning 285
Övriga personalkostnader 35
Summa 697
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Figur 17 Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamheten fördelade på ändamål 


 
 


Figur 18 visar storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna för 2020 och hur de 
utvecklats jämfört med 2019. För mer detaljerad information om de olika posterna, se bilaga 
7. Av totala kostnader på 697 mnkr fördelas 692 mnkr till fakulteterna och resterande 5 mnkr 
finansieras genom att ett uttag görs på avgifts- och bidragsinkomster inom den gemensamma 
förvaltningen. 


Figur 18 Universitetsgemensamma kostnaders förändring 2020-2019 


 
 


Till internrevisionen anvisas totalt 3,9 mnkr 2020 av de universitetsgemensamma 
kostnaderna. 


Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamhet
Beslutade universitetsgemensamma kostnader 2019 669,5
Kostnadsökningar 2020 (utöver pris- och löneomräkning) 8,0
Ökat handläggningsbehov på universitetsgemensam nivå 2020 7,0
Pris- och löneomräkning 2020 (plo preliminärt 1,91 procent) 12,5
Universitetsgemensamma kostnader 2019 697,0
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Förord
Universitetet ska skapa och förmedla kunskap på vetenskaplig och konstnärlig grund – ett 
uppdrag viktigare nu, än kanske någonsin.


I tider när information sprids sekundsnabbt ställs stora krav på medborgarnas förmåga att 
värdera och kritiskt granska påståenden. Universitetet rustar nya generationer genom utbild-
ning och blir genom samverkan en viktig samhällsaktör och förkämpe för välgrundad debatt. 


Det allra viktigaste ska aldrig tas för givet. Genom reflektion om det egna uppdraget, 
om vetenskapens grundvalar och utbildningens saklighet, vacklar vi inte i frågor som rör 
autonomi, vilket ger en stabil grund för samverkan. 


Den strategiska planen lyfter utvecklingsområden som är avgörande för en framgångsrik 
utveckling de kommande 10 åren. Det långa perspektivet säger något om den långsiktighet 
under vilken vår verksamhet bäst bedrivs. Utbildning och forskning är ömsesidigt beroende 
och ska sammanflätas i syfte att nå högsta kvalitet. Universitetets ämnesbredd är unik och 
ska värnas. Lyckas vi skapa tätare samverkan mellan olika ämnesområden så förverkligar 
vi den potential till exceptionella resultat i utbildning och forskning som vårt universitet 
rymmer. 


Torbjörn von Schantz
Rektor
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Strategisk plan för 
Lunds universitet 2017–2026
Lunds universitet grundades 1666 och har under århundraden 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 skapa en 
unik ämnesbredd och gränsöverskridande samarbeten. Andra styrkor är studentin-
flytande, 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. På utbildningens och forskningens områden upplever värl-
den stora förändringar som skapar nya möjligheter till samarbete, men som också innebär 
stora utmaningar. Denna utveckling är såväl geografisk som teknologisk, med nya forsk-
ningsinstrument och e-lärande som viktiga dimensioner. 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, tvärvetenskap-
liga samarbeten och förstärkt samverkan med omvärlden. Universitetet ska fortsätta utveck-
las 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 (European Spallation Source) 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.
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Värdegrund


Lunds universitet ingår i en världsvid universitetsgemenskap och står bakom de grundläg-
gande värderingar som europeiska universitet har enats kring i Magna Charta Universita-
tum. 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. Jämställdhet och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår 
verksamhet.


Andra värderingar som kännetecknar Lunds universitet och har gjort så under lång tid 
är kritiskt och reflekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfikenhet, engagemang, 
medmänsklighet och humor. 


Vision


Ett universitet i världsklass som förstår, 
förklarar och förbättrar vår värld 
och människors villkor
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Prioriterade områden 2017–2026


Utbildning och forskning ska vara sammanflätade 


• 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.


• Pedagogik, kursinnehåll och den egna lärprocessen ska rusta studenter och doktorander 
att möta nya utmaningar. Lärarna ska ha hög pedagogisk kompetens och ökad pedago-
gisk 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 för-
ankrad. 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.


Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna


• Universitetets ämnesbredd är unik och ska värnas.


• 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 utmaningarna, 
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.


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.
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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 samt ha tillgång 
till ett ändamålsenligt administrativt stöd.


• 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.


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 rekryte-
ringar. 


• 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. 


• Kulturverksamheten ska lyftas fram som en del av universitetets attraktivitet. Detta gäller 
både de publika samlingarna, studentdriven kultur samt konstnärlig och kulturinriktad 
forskning och utbildning. 


Potentialen i MAX IV och ESS nyttjas maximalt


• Lunds universitet ska leda den komplexa utvecklingen av MAX IV och vara aktiv i utveck-
lingen 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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Preliminär resursfördelning  för 2020 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet 2020-års prisläge Prel plo 1,91% Bilaga 2
(tkr)


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB
Riktade 
ändamål


Summa


Ramtilldelning 2019 185 636 170 415 80 925 144 031 574 583 374 629 128 771 349 557 4 811 0 0 0 2 013 359
Pris- och löneomräkning (plo) 3 546 3 255 1 546 2 751 10 975 7 155 2 460 6 677 92 38 455
Kurs i entreprenörskap 1 000 1 000
Sommarkurser 3 521 3 521
Förändrade uppdrag enl BP 18 8 931 2 577 11 508
Kvalitetsförstärkning BP 16 t o m 2020 4 039 4 743 2 283 186 589 59 6 008 56 17 962
Plo kvalitetsförstärkning BP 16 77 91 44 4 11 1 115 1 343
Poster som inte ingår i ordinarie utbildningsuppdrag
Ämneslärarutbildningen 24 689 1 343 5 222 3 314 34 568
Campus Helsingborg, nya utbildningar 938 1 050 12 2 000
Svenska för inres stud, särskilt utbildningsuppdrag 6 285 6 285
Gemensam finansiering
LUKOM, UB 18 677 6 814 25 491
LUKOM, stimulansmedel samverkan 546 546
LUKOM, Botaniska trädgården, lokalkostnader 366 366
Medel till UN 7 000 7 000
HT, AHU, bokmässa, jiddisch 9 216 9 216
N, resurscentrum fysik 300 300
Studiesocial fond 100 100
Resor och merkostnader för Campus Helsingborg 240 228 1 650 2 166 4 284
Kvalitetsförstärkning SAS-kurser 128 1 181 38 19 19 19 413 0 1 817
Stimulansmedel internationalisering 1 591 1 249 599 143 1 927 517 1 069 1 804 101 2 000 11 000
Riktade ändamål, resterande 33 700 33 700
Gem finansiering från fakultet/motsv -6 727 -7 290 -2 951 -5 162 -20 743 -13 379 -4 749 -12 647 -173 0 -73 820
Summa utbildningsanslag 188 290 214 074 82 711 143 315 578 880 371 560 133 092 355 142 4 888 19 589 6 814 50 647 2 149 001







Preliminär resursfördelning för 2020 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2020-års prisläge Prel plo 1,91% Bilaga 3
(tkr)


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


Summa


Ramtilldelning 2019 exkl SFO-medel 79 986 250 954 40 598 35 217 384 985 325 654 441 233 150 412 18 103 28 290 76 915 21 369 1 853 716
Pris- och löneomräkning (plo) 1 528 4 793 775 673 7 353 6 220 8 428 2 873 346 540 1 469 408 35 406
Permanent förstärkning av forskningsanslaget 1 815 2 768 888 437 4 533 2 912 3 075 3 094 190 158 130 20 000
Förstärkning pga hyresökning 2013 1 961 1 961
Lokalkostnader, tidigare genom lokalfonden 5 000 3 055 1 640 9 695
Lokalkostnader, del av löfte 10 mnkr 2 150 2 150
Kurs i forskningsetik 2 000 2 000
Humanistlaboratoriet 2 000 2 000
LUKOM, Skissernas museum 500 500
LUKOM, sammanhållande funktion 500 500
Medfinansiering tom 2023 MAX IV 1 800 1 800
Medfinansiering tom 2023 MAX IV 2 000 2 000
Kompensation WAF m m 2 000 2 000
Centrum Preventiv Livsmedelsfo, förstärkning 2018-2020 1 000 1 000
Campus Helsingborg, stimulans sammanflätning 481 176 11 1 123 3 209 5 000
Forskningsetablering Campus Helsingborg 1 020 967 2 976 37 5 000
LUCSUS, förstärkning 2019-2021 800 800
UB, ökad hyreskostnad för magasinering 300 300
UB, avskrivn.kostnad magasinering tom 2028 1 750 1 750
Strategiska forskningsmedel (SFO-medel) 29 216 82 194 26 375 12 985 5 057 155 829
SFO-medel för vidareförmedling 36 154 36 154
Forskningsinfrastruktur, nationell 7 000 7 000
Finansiering av professor 1 625 1 625
USV, LU Futura 2018-2021 3 000 3 000
LUNBISS 2018-2020 1 000 1 000
Forskarskola ämnesdidaktik 1 500 500 2 000
Strategiska forskningsmedel    35 000 35 000
ESS 55 000 55 000
Riktade ändamål, resterande 71 600 71 600
Summa forskningsanslag 86 499 270 087 44 398 38 338 428 210 418 980 479 611 179 405 21 638 31 628 82 184 23 957 210 849 2 315 785







Bilaga 4
Studentinflytande och studiesocial verksamhet Ännu ej helt uppdaterad för 2020


Generella stöd (tkr) utbildning forskning
Till kårer Corpus Medicum 630


Humanistiska och teologiska studentkåren 873
Juridiska föreningen 407
Lundaekonomernas studentkår 836
Lunds doktorandkår 249
Lunds naturvetarkår 372
Samhällsvetarkåren 1 352
Studentkåren konstnärliga fakulteten 141
Teknologkåren vid LTH 1 367 107


Till nationer Kuratorskollegiet 664
Summa generella stöd 6 642 356


Riktade stöd (tkr) utbildning forskning
Till LUS BoPoolen 275


studentombud 713
tidningen Lundagård 1 200
alkoholutbildningar för studentaktiva 241
förebyggande arbete mot sexuella trakasserier 40


Till Doktorandkåren doktorandombud 713
Till Lunds kommun studentsamordnare 400
Till Akademiska föreningen studentlund 225


studieplatser AF borgen 250
studentinfo 180
projektfond 30


Summa riktade stöd 3 554 713


Totalt stöd till studentinflytande och studiesocial verksamhet 10 196 1 069







Bilaga 5


Utbildningsmedel till riktade ändamål 2020 Belopp (tkr) Överförs till


Basmedel till utbildningsnämnden   200 *
Student och 
utbildning


Styrelsen Campus Helsingborg 12 LU gemensamt
Kurs i entreprenörskap 1 000 LU gemensamt
Lokalfonden 4 000 * LU gemensamt
Utbildningsnämnden 7 000 LU gemensamt
Stimulansmedel för internationalisering 2 000 LU gemensamt
Strategiska utbildningsmedel 6 000 * LU gemensamt
Studentbostäder till internationella studenter  15 000 * LU service
Studentinflytande och studiesocial verksamhet 7 000 * LU gemensamt
Studiesocial fond 100 LU gemensamt
Universitetsgemensamma medlemsavgifter 1 500 * LU gemensamt
Ej fördelade medel enl BP 18, sommarkurser 3 521 LU gemensamt
Ämneslärarutbildningen, ej fördelade medel 3 314 LU gemensamt
Totalt 50 647


* Beloppet ingår i posten Riktade ändamål, resterande, totalt 33 700 tkr i bilaga 2







Bilaga 6


Forskningsmedel till riktade ändamål 2020 Belopp (tkr) Överförs till
Akademiska högtider 2 700 * Kommunikation
Avsättning för universitetsgemensamma satsningar avseende
strategiska forskningsområden (SFO)


5 057 LU gemensamt


Basmedel till forskarutbildningsnämnden 100 * FSI
Basmedel till forskningsnämnden 100 * FSI


Basmedel till nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet
100 * FSI


Campus Helsingborg, stimulans nya utbildningar 37 LU gemensamt
ERC, ansökningsstöd 400 * FSI
ESS 55 000 LU gemensamt
Forskningsinfrastruktur, lokal 20 000 * LU gemensamt
Forskningsinfrastruktur, nationell 7 000 LU gemensamt
Horisont Europa 2 000 * FSI
Hyreskonsekvenser i samband med verksamhetsflytt till 
Medicon Village  2 200 * LU gemensamt


Lokalfonden 11 000 * LU gemensamt
LUNBISS 1 000 LU gemensamt
Professorer av underrepresenterat kön 8 000 * LU gemensamt
Samarbeten och samverkan 15 000 * LU gemensamt
Samverkan, riskanalys och ranking 2 000 * LU gemensamt
Stimulansmedel för internationalisering 2 000 * LU gemensamt
Strategiska forskningsmedel 35 000 LU gemensamt
Strålrör MAX IV-laboratoriet 2 500 * LU gemensamt
Studentinflytande och studiesocial verksamhet 1 000 * LU gemensamt
Repatriering 0 * LU gemensamt
Universitetsgemensamma medlemsavgifter 1 500 * LU gemensamt
Verksamhet inom ramen för SND 1 000 * Projektkontoret
Vidareförmedling av medel för strategiska forskningsområden 
(SFO) till  medverkande lärosäten   36 154 LU gemensamt


Totalt 210 848
* Beloppet ingår i posten Riktade ändamål, resterande, totalt 71 600 tkr i bilaga 3







Bilaga 7


Universitetsgemensamma kostnaders förändring 2020-2019 Belopp (tkr)
Kostnadsökningar som inte kan påverkas


E-media prisökning 6 700
Valutaeffekt avtal Microsoft 1 250
Summa kostnadsökningar 7 950


Hantering av ökad volym och bättre efterlevnad av lagar och regler
Handläggning på Antagningsavdelningen 650
Stipendiehantering 700
Brandskyddssamordnare 700
Säkerhetssamordnare PDA (produkter med dubbel användning) 800
Säkerhetssamordnare 800
Kemikalie- och biosäkerhet 800
Dataskyddsombud 1 300


 Behov uttalade av verksamheten
Migrationshandläggare 400
Boktransporter 800
Summa ökat handläggningsbehov på universitetsgemensam nivå 6 950


Totalt 14 900







Ej möjlig beräkna före 1 juli 2019 Bilaga 8


Fördelning av universitetsgemensamma kostnader till fakulteterna
Här redovisas universitetsgemensamma kostnaders fördelning till fakulteterna 2020 uppdelat i följande poster
- universitetsgemensamma kostnader (inkl servicefunktioner Campus Helsingborg)
- kostnader för lokal avgift (avser bl.a. kostnader för delpensioner och övertalighetsförsäkring)
- kostnader för CFL (Centralt Funktionsansvar för Lokala nät)
Anledningen till uppdelningen i tre olika poster är att fördelningen görs utifrån olika fördelningsbaser.
Universitetsgemensamma kostnader fördelas med löne- och driftskostnader för perioden 1 juli 2018 till 30 juni 2019 som bas.
Den lokala avgiften fördelas med lönekostnaden för perioden 1 juli 2018 till 30 juni 2019 som bas.
Kostnaden för CFL fördelas med heltidsekvivalenter som bas. Kostnaden redovisas inte uppdelat per verksamhet eftersom 
fakulteterna själva äger rätt att besluta om fördelningsbas för denna kostnad.
(tkr)


CFL


Utbildning Uppdr utb Forskning TOTALT Utbildning Uppdr utb Forskning TOTALT TOTALT
LTH
N
J
S
EHL
M
K
HT
MAX IV LAB
LUKOM
USV
Totalt


Universitetsgemensamma kostnader Lokal avgift
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Avdeln ing Planer ing 


Förändring av ramverk för intern styrning och kontroll vid 
Lunds universitet 


Bakgrund 
Regeringen har beslutat om förändringar i förordning (2007:603) om intern 
styrning och kontroll att gälla från och med 1 januari 2019. Med anledning av det 
och för att få en tydligare beskrivning av processen för intern styrning och kontroll 
med inriktning på riskarbetet har en översyn gjorts av universitetets ramverk. I 
denna pm ges en kort beskrivning av intern styrning och kontroll, av innebörden i 
förordningsändringen och hur ramverket har förändrats. 


Intern styrning och kontroll 
Universitetsstyrelsens ansvar framgår av olika förordningar1 och av 
högskoleförordningen framgår bland annat att styrelsen ska säkerställa att det finns 
en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. Processen för 
intern styrning och kontroll ska säkerställa att myndigheten med rimlig säkerhet 
fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller de så kallade 
verksamhetskraven i 3 § myndighetsförordningen.  


Processen för intern styrning och kontroll ska också förebygga korruption, 
otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter. Förebyggande åtgärder är 
till exempel en ändamålsenlig ansvarsfördelning, direkta kontroller och en intern 
miljö där risker för oegentligheter uppmärksammas. Det är också av vikt att 
framtagna policyer och riktlinjer är kända och förstådda av medarbetarna.  


Som en del i en väl fungerande process för intern styrning och kontroll ska det 
finnas en riskhantering som säkerställer att myndigheten har kontroll över riskerna 
i verksamheten. De risker universitetet värderar och hanterar ska både spegla 
målen och uppgifterna samt riskerna för oegentligheter. 


Universitetsstyrelsen får på sina sammanträden regelbundet olika rapporteringar 
som syftar till att säkerställa styrelsens bedömning av om det råder en betryggande 
intern styrning och kontroll. Exempel på information är rapportering från 
revisionsutskottet och internrevisionen, ekonomiska uppföljningar och prognoser, 
uppföljning av styrelsens uppdrag till rektor, förteckning över 
rektorssammanträdets viktigaste beslut, uppföljning av att avtal tecknas av behörig 


1 3 § myndighetsförordningen (2007:515),  2 kap. 8 § förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag samt 2 § högskoleförordningen (1993:100) 
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 2 
firmatecknare samt andra rapporteringar från ansvariga inom gemensam 
förvaltning och universitetet i övrigt. Rapporteringen om riskarbetet är ytterligare 
ett underlag i arbetet med att säkerställa intern styrning och kontroll. 
 
Internrevisionen har en viktig roll i myndighetens arbete med intern styrning och 
kontroll genom uppgiften att granska processen och komma med förslag till 
förbättringar. 
 
Innebörden i förordningsändringen 
Förordningsändringen innebär bland annat att myndighetsledningens ansvar för 
intern styrning och kontroll förtydligas och att myndighetsledningen ska säkerställa 
att det finns en god intern miljö som skapar förutsättningar för en väl fungerande 
process för intern styrning och kontroll. Även kraven på myndigheternas arbete 
med riskanalyser och dokumentation har justerats.  
 
Det har tydliggjorts att omständigheter som utgör en väsentlig risk (tidigare fanns 
inte ordet väsentlig med i förordningstexten) för att myndigheten inte ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter ska identifieras. Riskanalysen och de åtgärder denna 
föranleder ska dokumenteras i den utsträckning som är nödvändig för 
myndighetens bedömning av om den interna styrningen och kontrollen är 
betryggande.  
 
Förslag nytt ramverk 
I förslaget till nytt ramverk är förordningsändringarna inarbetade och de olika 
momenten i riskarbetet är tydligare beskrivna. Det har också förtydligats att 
ramverket avser riskarbetet. 
 
På styrelsens sammanträde i december görs en rapportering rörande årets riskarbete 
inför styrelsens beslut om intern styrning och kontroll i årsredovisningen, och 
riskutskottet rådger styrelsen om huruvida riskhanteringen är ändamålsenlig. Om 
styrelsen inte anser att fastställda åtgärder är tillräckliga kan ytterligare åtgärder 
presenteras på mötet i februari. Denna rapportering och bedömning  av 
riskhanteringen ersätter universitetsstyrelsens beslut om riskvärdering.  
 
Rektor och riskutskottet i samråd tar fram allmänna risker som fakulteterna och 
den gemensamma förvaltningen ska värdera och avgör också nivån på riskaptit. 
Rektor ska vidare i samråd med riskutskottet identifiera risker som är lämpliga att 
hantera gemensamt inom universitetet. Dessa kan sedan lyftas in i universitetets 
verksamhetsplan. 
 
Ansvariga för fakulteterna och den gemensamma förvaltningen får ett förtydligat 
ansvar för riskhanteringen inom sitt område och för att fastställa adekvata åtgärder. 
Det framgår också att åtgärderna och resultatet av dem ska följas upp årligen. 
Ansvariga för fakulteterna och den gemensamma förvaltningen ska årligen intyga 
att det råder betryggande intern styrning och kontroll. 
 
Personalorganisationerna har deltagit i arbetet med att ta fram nytt ramverk. 
 
Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Ramverk för intern styrning och kontroll 
vid Lunds universitet, med inriktning på riskarbetet. 
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Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet, 
med inriktning på riskarbetet 


Detta beslut ersätter Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet 
beslutat av universitetsstyrelsen 2016-12-09 (Dnr LS 2013/191). Ändringen av 
ramverket är föranlett av ändringar i förordning (2007:603) om intern styrning och 
kontroll som infördes per 2019-01-01 och av en ambition att tydligare beskriva den 
del av arbetet med intern styrning och kontroll som avser riskarbetet. Övriga delar 
av arbetet med intern styrning och kontroll regleras av arbetsordning, 
delegationsordning samt övriga fastlagda policyer och riktlinjer. 
 
Mål för arbetet med intern styrning och kontroll 
Lunds universitets styrelse ansvarar för universitetets verksamhet och att den 
bedrivs effektivt, enligt gällande rätt och enligt vad som följer av medlemskapet i 
EU, att verksamheten redovisas tillförlitligt och rättvisande och att universitetet 
hushållar väl med statens medel. För att med rimlig säkerhet tillse att myndigheten 
fullgör sina mål och uppdrag ska det finnas en process för intern styrning och 
kontroll. Processen utgör också underlag för universitetsstyrelsens bedömning i 
årsredovisningen om den interna styrningen och kontrollen under det gångna året 
har varit betryggande. I processen ingår bland annat att identifiera och hantera 
väsentliga risker.   
 
Arbetet med att identifiera och hantera väsentliga risker består i att göra en 
riskanalys, att fastställa åtgärder som är nödvändiga utifrån riskanalysen och 
fastställd riskaptit samt att dokumentera detta i den utsträckning som är nödvändig 
för myndighetens uppföljning och bedömning av om den interna styrningen och 
kontrollen är betryggande.   
 
Om inget annat anges avser begreppet ”fakulteter” i detta ramverk också USV, 
MAX IV-laboratoriet, LUKOM och Universitetsbiblioteket. 


Mål och uppdrag för Lunds universitet 


Processen för intern styrning och kontroll ska tillse att myndigheten fullgör sina 
mål och uppdrag. Med mål och uppdrag för Lunds universitet avses följande:   
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‐ De krav som ställs av regering och riksdag, framför allt genom 
Myndighetsförordningen (2007:515), Högskolelagen (1992:1434), 
Högskoleförordningen (1993:100) och regleringsbrev. 


‐ Målen i den strategiska planen och andra av universitetsstyrelsen 
fastställda mål. 


‐ Andra interna regelverk såsom policyer, riktlinjer och beslut på olika 
nivåer. 


 
Metod 
Processen för intern styrning och kontroll är en del av universitetets planering, 
löpande uppföljning och utvärdering av verksamheten. Riskanalysen speglar de 
regelverk och uppdrag som universitetet lyder under och också de möjligheter och 
hinder att uppnå mål och ambitioner som universitetet självt har beslutat om. 
 
Riskanalysen görs årligen och inleds med att så kallade allmänna risker tas fram.  
De allmänna riskerna är framtagna utifrån universitetets omvärldsbevakning och 
tidigare års riskanalyser och ska vara relevanta för i stort sett alla delar av 
universitetet. Samtliga fakulteter och den gemensamma förvaltningen värderar de 
allmänna riskerna och om ytterligare risker identifieras av en fakultet eller den 
gemensamma förvaltningen benämns dessa som specifika och värderas på 
motsvarande vis. Riskvärderingen är en bedömning där sannolikhet och 
konsekvens åsätts värden som tillsammans ger ett riskvärde. Riskvärdet 
tillsammans med riskaptiten avgör behovet av åtgärder. 
 
Riskhanteringen, det vill säga de åtgärder som ska vidtas av fakulteterna och den 
gemensamma förvaltningen för att hantera en risk, grundar sig på flera 
ställningstaganden.  


‐ En risk kan accepteras om påverkan på verksamheten är liten, om risken 
ligger utanför verksamhetens kontroll eller om åtgärder är för kostsamma 
att genomföra i förhållande till den förväntade nyttan.   


‐ En risk kan begränsas genom att åtgärder vidtas för att minska 
sannolikheten och/eller påverkan av att en händelse inträffar. 


‐ En risk kan i vissa fall delas med annan myndighet, till exempel 
Kammarkollegiet, eller hanteras i samarbete med annan myndighet som 
har möjlighet att vidta åtgärd. 


‐ En risk kan elimineras genom att de aktiviteter eller händelser som ger 
upphov till risken undviks. 


Fakulteterna och den gemensamma förvaltningen fastställer för varje risk en 
adekvat riskhantering och lämpliga åtgärder. Rektor i samråd med riskutskottet 
bedömer om fakulteternas riskhantering och beslutade åtgärder är ändamålsenliga.  


 
En uppföljning av beslutade åtgärder ska genomföras årligen. Uppföljningen bör 
visa hur långt arbetet med åtgärderna har kommit och om resultatet har blivit som 
avsett. 
 
Riskanalysen, fastställda åtgärder samt uppföljning och bedömning av om 
processen fungerar på ett betryggande sätt ska dokumenteras i den utsträckning 
som är nödvändig för att bidra till universitetsstyrelsens bedömning av om den 
interna styrningen och kontrollen är betryggande. En rapportering gällande årets 
riskarbete görs till universitetsstyrelsen inför bedömningen i årsredovisningen. 
Ansvariga för fakulteter och den gemensamma förvaltningen intygar årligen att det 
råder betryggande intern styrning och kontroll genom ett särskilt intyg.    
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Ansvar 


Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för intern styrning och kontroll 
och redovisar i årsredovisningen om den interna styrningen och kontrollen har varit 
betryggande. Därmed har universitetsstyrelsen också ansvar för att det finns en god 
intern miljö som skapar förutsättningar för en väl fungerande process för intern 
styrning och kontroll och för att säkerställa att processen är ändamålsenlig. 
Universitetsstyrelsen informeras om det årligen genomförda riskarbetet som ett av 
underlagen till bedömningen i årsredovisningen.  
 
Universitetsstyrelsens riskutskott deltar i den årliga beredningen av 
universitetsstyrelsen beslut om intern styrning och kontroll samt rådger 
universitetsstyrelsen om huruvida riskhanteringen är ändamålsenlig. Riskutskottet 
identifierar i samråd med rektor risker som är lämpliga att hanteras gemensamt 
inom universitetet. 
 
Universitetsstyrelsens revisionsutskott följer upp efterlevnaden av universitetets 
ramverk för intern styrning och kontroll.  
 
Rektor ska tillse att god intern styrning och kontroll genomsyrar verksamheten vid 
universitetet och tar i samråd med riskutskottet fram allmänna risker och nivån av 
riskaptit på dessa. Rektor ansvarar också i samråd med riskutskottet för att 
universitetets riskhantering är ändamålsenlig och för att identifiera risker som är 
lämpliga att hantera gemensamt inom universitetet. Vidare ansvarar rektor för att 
bereda ärendet om riskhantering till universitetsstyrelsens riskutskott och för att 
bereda universitetsstyrelsens beslut om intern styrning och kontroll i samband med 
årsredovisningen. Rektor ansvarar också för att lämpliga stödfunktioner finns för 
att säkerställa och följa upp arbetet med intern styrning och kontroll.   
 
Förvaltningschefen, dekaner, kanslichefer, sektionschefer, processägare och 
systemägare samt motsvarande ansvarar för arbetet med riskhantering inom sitt 
ansvarsområde såsom linjeorganisation, processer och system. 
 
Internrevisionen genomför oberoende granskningar av processen för intern 
styrning och kontroll och ska granska om myndigheten med rimlig säkerhet fullgör 
sina uppgifter, uppnår sina mål och uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen.  
 
Samtliga nivåer i organisationen ska vara engagerade i processen för intern 
styrning och kontroll. 
 







Beskrivning Exempel


Risken är allmänt känd för att inträffa


Risken har inträffat några gånger


Risken har inträffat vid enstaka tillfällen


Beskrivning  Exempel


Bestående konsekvens


Långvarig konsekvens


Kortvarig konsekvens


Kortvarig begränsad konsekvens


Ingen faktisk konsekvens


5 R3 R3 R4 R5 R5


4 R2 R3 R4 R4 R5


3 R2 R3 R3 R4 R4


2 R1 R2 R3 R3 R3


1 R1 R1 R2 R2 R3


1 2 3 4 5


Obetydlig Mindre Medel Allvarlig 
Mycket 


allvarlig


R1


R2


R3


R4


R5


Ska åtgärdas snarast möjligt


Åtgärd måste vidtas direkt


Klassning av risk samt behov av åtgärd


Mycket vanlig


Vanlig


Sa
n
n
o
lik
h
et


Hög, mycket allvarlig risk


Allvarlig risk


Åtgärdas så långt som rimligt


Konsekvens


Ganska vanlig


Ganska ovanlig


Osannolik


Behov av åtgärd


Inget krav på åtgärd


Överväg åtgärd


Klassning av risk


Liten risk


Låg, försumbar risk


Medel, viss risk


Konsekvens


Bedömningsgrunder för konsekvens 


1 Osannolik


3 Ganska vanlig


2 Ganska ovanlig


Risken inträffar endast under exceptionella 


förhållanden


Händelsen har inte inträffat tidigare                                          


Bedöms inte inträffa inom överskådlig framtid


5 Mycket allvarlig


4 Allvarlig


3 Medel


2 Mindre


1 Obetydlig


Mycket stor skada på varumärke, forskning och 


studentunderlag                                                            


Nuvarande styrelse och ledning hanterar inte situationen


Stor skada på varumärke och studentunderlag                       


Händelser och problem som kräver åtgärd från styrelse 


och ledning


Kortvarig skada på varumärke och studentunderlag    


Händelser och problem som kräver åtgärd från ledning 


och övriga chefer


Bedömningsgrunder för sannolikhet 
Sannolikhet


Risken kan inträffa när som helst eller har 


redan inträffat


4 Vanlig


5 Mycket vanlig


Möjlig viss skada på varumärke och studentunderlag      


Konsekvenserna kan hanteras inom ramen för den 


löpande verksamheten, händelser och problem hanteras 


av repsektive chef
Ingen skada på varumärke och studentunderlag     


Händelser och problem hanteras av lägre chefer och 


övriga medarbetare


Vi vet att detta kommer hända                                                   


Händelsen kan inträffa när som helst


Typen av händelse är allmänt känd för att inträffa                 


Kan förväntas inträffa inom ett år


Det finns flera kända fall av händelsen                                      


Kan inträffa inom ett till fem år


Det finns få kända fall av händelsen                                           


Kan inträffa inom en femårsperiod
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Avdeln ingschef  Cec i l ia  Bi l lg ren  


Uppföljning av styrelsearbetet 


Styrelsen fattade i september 2018 beslut om att årligen vid sitt möte i juni följa 
upp hur styrelsearbetet fungerar. Bakgrunden till beslutet var att styrelsen ägnade 
en stor del av sitt internat i juni 2018 åt att diskutera styrelsens roll och hur vi bäst 
tar tillvara den kompetens och det engagemang ledamöterna har med sig i 
styrelsearbetet. Målet var att identifiera möjligheter att förbättra styrelsens 
sammanträden så att ledamöternas kompetens och engagemang tas tillvara på bästa 
sätt. Resultatet av diskussionerna sammanfattades i ett PM till styrelsemötet 
september 2018. Styrelsen fattade då beslut om en årlig uppföljning som nu görs 
för första gången.  


De konkreta åtgärder som identifierades 2018 var att underlag till styrelseärenden 
ska vara tydliga bl a vad gäller varför ärendet tas upp i styrelsen och hur 
beredningen gått till. Inför strategiska diskussioner ska det framgå vilka frågor 
rektor vill ha styrelsens synpunkter på och när det är tillämpligt ska även anges hur 
en fråga relaterar till den strategiska planen. Det tydliggjordes också att 
förvaltningschefen i ökad utsträckning ska vara föredragande och ansvarig 
tjänsteman då kan delta för att kunna svara på frågor och fånga upp synpunkter. 
Instruktionerna till föredragande har reviderats så att det har tydliggjorts att 
föredragningar normalt ska vara mycket korta och fokusera på de frågor som 
ledningen önskar styrelsen synpunkter på. Då strategiska frågor ska diskuteras ska 
de normalt föredras av ansvarig person i universitetsledningen. Även här ska 
föredragningen hållas kort, ca 10 minuter. På detta sätt finns mer tid för styrelsen 
att diskutera. 


Vid styrelsens sammanträde den 17-18 juni kan styrelsen bl a diskutera om de 
konkreta åtgärderna gett önskat resultat samt om det finns ytterligare förändringar 
som behöver göras. 
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Dnr STYR 2019/1092 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden öppnar sammanträdet och inleder med att tacka avgående studentrepresentanter 
Björn Sanders och Richard Croneberg och LUS ordförande Christina Abdulahad. 
Ordförande och rektor tackar även Cecilia Billgren som lämnar uppdraget som sekreterare i 
styrelsen.  
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.  
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Annika Winsth att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2019-04-26 till handlingarna. 
 


5 Rapport från arbetet med Lunds universitets etablering på Brunnshög inom Science 
Village Scandinavia (SVS) 
 Föredragande: Olle Söderman 
 
Information. 
 


6 Beslut om Lunds universitets anställningsordning samt beslut om Policy om anställning 
och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet 
 PM 2019-06-05 från juridiska fakulteten  
 Bilaga § 6  
 Föredragande: Mia Rönnmar 
 
a) Beslut om Lunds universitets anställningsordning 
 Lunds universitets anställningsordning  
 Bilaga § 6 a 
 Dnr STYR 2019/1077 
 
Björn Sanders yrkar på att rektor innan årets slut ska återkomma till styrelsen om hur Lunds 
universitet ska säkerställa den pedagogiska kompetensen med utgångspunkt i SUHFs 
rekommendationer. 
 
Styrelsen röstar och utfallet är 4 röster för och 8 röster emot förslaget. 
 
Styrelsen beslutar att rektor innan årets slut ska återkomma till styrelsen om hur Lunds 
universitet säkerställer den pedagogiska kompetensen.  
 
Styrelsen beslutar att fastställa Lunds universitets anställningsordning enligt bilaga § 6 a. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
b) Beslut om Policy för anställning och goda och tydliga karriärvägen för lärare och 
forskare vid Lunds universitet 
 Policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare 
 vid Lunds universitet 
 Bilaga § 6 b 
 Dnr STYR 2019/1076 
 
Styrelsen beslutar att fastställa Policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för 
lärare och forskare vid Lunds universitet, enligt bilaga § 6 b. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 


7 Information om ekonomiskt utfall per 30 april och prognos för 2019 
 PM 2019-06-07 från sektionen Ekonomi  
 Bilaga § 7 
 Dnr V 2019/799 
 Föredragande: Filip Bengtsson 
 
Information. 
 


8 Beslut om fastställande av årsredovisning och utdelning för Lunds universitets 
anknutna stiftelser för 2018 
 PM 2019-05-21från sektionen Ekonomi  
 Bilaga § 8 a 
 
 Årsredovisning för anknutna stiftelser vid Lunds universitet samt Rapportering av 
 revision för räkenskapsår 2018 
 Bilaga § 8 b 
 
 Dnr V 2019/490 
 Föredragande: Klemens Ganslandt 
 
Styrelsen beslutar 
- att fastställa årsredovisning för 2018 för anknutna stiftelser vid Lunds universitet. 
- att dela ut 80 mnkr från de samförvaltade stiftelserna avseende 2018 eller begärt belopp 
efter särskild prövning. 
- att dela ut begärt belopp efter särskild prövning från Stiftelsen Ingvar Kamprad Design 
Foundation, vilket innebär att även delar av kapitalet tas i anspråk. 
- att från övriga anknutna stiftelser dela ut utdelningsbar avkastning som uppkommit under 
2018 eller begärt belopp efter särskild prövning. 
 


9 Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna stiftelser och 
ändamålsbundna donationer 
 PM 2019-04-30 från sektionen Ekonomi 
 Bilaga § 9 
 Dnr V 2019/874 
 Föredragande: Klemens Ganslandt 
 
Information. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
 


10 Fastställande av stämmodirektiv för holdingbolaget  
 PM 2019-05-21 från LU Holding AB 
 Bilaga § 10 
 Dnr STYR 2019/1096 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Styrelsen beslutar 
 
-  att till stämmoombud för årsstämma 2019, samt eventuella extra bolagsstämmor  
 under perioden fram till nästkommande årsstämma, utse rektor Torbjörn von Schantz; 
 
-  att stämmoombudet inför stämman föreslås rösta för 


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


 Bo Ahrén, vicerektor Lunds universitet 
 Hans Petersson, Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 
 Sarah Fredriksson, VD Aqilion AB, styrelseled. Sweden Bio m.m. 
 Bert Nordberg, styrelseordförande Vestas, Sigma Connectivity m.m. 
 Ann-Katrin Bäcklund, föreståndare Pufendorfinstitutet, styrelseledamot 
 Lunds universitet m.m. 
 Jasaman Tojjar, studentrepresentant utsedd av LUS 
 Jeanette Andersson, VD Minc, medgrundare Queen Invest, m.m. 
 Jonas Gallon, Director Digital Health, Knowit AB m.m 


 
-  att utse Bo Ahrén till ordförande i styrelsen och Bert Nordberg till 
 vice ordförande i styrelsen; samt 


 
- att utse revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i Holdingbolaget. Huvudansvarig 


revisor är Maria Ekelund. 
 


Torbjörn von Schantz och Ann-Katrin Bäcklund deltar ej i beslutet. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 


 
11 Yttrande över remissen En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av 


högskolan (Strut)  
 PM 2019-05-28 från Planering 
 Bilaga § 11 a 
 







 5(8) 
 
§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 Remissyttrande  
 Bilaga § 11 b 
 
 Dnr V 2019/501 
 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Planeringschefen redogör för förslag till ändringar i remissyttrandet utifrån den diskussion 
styrelsen hade under gårdagens seminarium.  
 
Ordförande föreslår att Lunds universitets ska ställa sig bakom ett samlat anslag.  
 
Styrelsen röstar och utfallet är 6 röster för och 4 röster emot ett samlat anslag. 


 
Ordförande föreslår att Lunds universitet i sitt remissyttrande ska förespråka att regeringen 
kräver att myndigheten redovisar eventuella omflyttningar mellan utbildningsramen 
respektive forskningsramen. 
 
Styrelsen röstar och utfallet är 7 röster för och 4 emot förslaget. 
 
Ordförande föreslår styrelsen  
- att ge rektor rätt att göra redaktionella ändringar, 
- att uppdra åt rektor att göra de ändringar som lyfts fram och styrelsen ställt sig bakom, 
- att ställa sig bakom förslag till remissvar. 
 
Styrelsen röstar och utfallet är 9 röster för och 3 emot förslaget. 
 
Styrelsen beslutar 
- att ge rektor rätt att göra redaktionella ändringar, 
- att uppdra åt rektor att göra de ändringar som lyfts fram och styrelsen ställt sig bakom, 
- att ställa sig bakom förslag till remissvar enligt bilaga § 11 b. 
 


12 Beslut om förändring av ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds 
universitet 
 PM 2019-05-27 från Planering 
 Bilaga § 12 a 
 
 Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet, med inriktning på 
 riskarbetet 
 Bilaga § 12 b 
 
 Dnr STYR 2019/1013 
 Föredragande: Tim Ekberg & Elisabeth Pupp 
 
Styrelsen beslutar att fastställa Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds 
universitet, med inriktning på riskarbetet enligt bilaga § 12 b. 


 
13 Information och diskussion inför kommande beslut om verksamhetsplan och 


resursfördelning  för 2020 
 PM 2019-06-03 från Planering  
 Bilaga § 13 
 Dnr STYR 2019/89 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Information och diskussion. 
 
Styrelsen trycker på vikten av att det som står om jämställdhet i verksamhetsplanen  
överensstämmer med det som står i resursfördelningen.  
 
Styrelsen ger rektor i uppdrag att vid oktobermötet redogöra för de 30 mnkr som föreslås 
avsättas till SVS.  
 


14 Beslut om revisorer för Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet, 
Gerdahallen  
 PM 2019-05-28 från förvaltningschefen 
 Bilaga § 14 
 Dnr STYR 2019/1024 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Styrelsen beslutar att utse auktoriserad revisor Anders Thulin, PwC, och auktoriserad revisor 
Lisa Albertsson, PwC, till revisorer för Stiftelsen för motionsverksamheten vid Lunds 
universitet för perioden 2019-07-01 – 2021-06-30. 


 
15 Information om process för rekrytering av rektor och prorektor 


 PM 2019-06-03 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 15 
 Dnr STYR 2019/1064 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
Information. 
 


16 Lunds universitets framtida utmaningar och möjligheter 
 Rektors information 
 Bilaga § 16 
 Föredragande: Torbjörn von Schantz 
 
Information. 


 
17 Uppföljning av styrelsens arbete 


 PM 2019-06-03 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 17 
 Föredragande: Jonas Hafström 
 
Diskussion. 
 
Styrelsen tycker arbetet fungerar väl men några saker kan förbättras ytterligare. Styrelsen 
lyfter särskilt vikten av att underlagen alltid inleds med varför ärendet tas upp på ett 
styrelsemöte, vilka frågor rektor vill ha styrelsens synpunkter på samt att mötestiden i 
huvudsak ska läggas på diskussion.  
 
Styrelsen påpekar även att det ibland lyfts frågor på möten utan att ledamöterna sedan får 
något svar eller återkoppling. Styrelsen ska framöver få svar eller återkoppling på ett 
tydligare sätt.  
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
18 Lunds universitets arbete med hållbarhetsfrågor  


 PM 2019-06-04 
 Bilaga § 18 
 Föredragande: Sylvia Schwaag Serger 
 
Information. 
 


19 Beslut om ändringar i Arbetsordning för Lunds universitet 
 PM 2019-06-05 från Universitetsledningens kansli samt förslag till ändringar i 
 Arbetsordning för Lunds universitet 
 Bilaga § 19  
 Dnr STYR 2019/907 
 Föredragande: Carina Wickberg  
 
Styrelsen beslutar att fastställa ändringar i Arbetsordning för Lunds universitet enligt förslag 
i bilaga §19. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 


20 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 20 a 
 
Torbjörn von Schantz och Sylvia Schwaag Serger informerar om aktuella frågor enligt 
bilaga § 20 samt rapporterar om följande: 
- ett utskott för uppdragsutbildning kommer att skapas under utbildningsnämnden, 
- det pågående arbetet med det breda universitetet,  
- projekt från VINNOVA tillsammans med Uppsala universitet, Stockholms universitet 
och Göteborg University om strategisk förnyelse av utbildning och akademiskt 
ledarskap, 
- Lunds universitet deltar i ett pilotprojekt med Migrationsverket, 
- pågående arbete med handlingsplan för internationalisering, 
- utbildningsnämnden vill öka ambitionsnivån vad gäller att inom utbildningen dra nytta 
av de stora forskningsanläggningarna, 
- 4 juli inledningstalar Sylvia Schwaag Serger i Helsingfors för EU:s forskningsministrar 
om den framtida forsknings- och innovationspolitiken med anledning av att Finland tar 
över EU ordförandeskap. 
  


b) Rapport från LUS 
 
Christina Abdulahad informerar om bl a följande aktuella frågor: 
- studenternas förslag om höjd ambitionsnivå i arbetet med jämställdhet och 
likabehandling, 
- psykisk ohälsa bland studenter, 
- workshop om grundutbildningen inom SVS-projektet, 
- arbetet mot sexuella trakasserier, 
- diskussioner om det breda universitetet, 
- klimatuppropet, 







 8(8) 
 
§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
- överlämning med studiebesök i Stockholm, 
- ny ordförande för LUS blir Gustav Ekström och ny vice ordförande Matilda Byström. 
 
 


c) Rapport från revisionsutskottet 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- internrevisionens granskningar av laboratoriesäkerhet; prioriterade områden i den 
strategiska planen samt hantering av dataskyddsförordningen, 
- svar på tidigare granskningar av kvalitetssäkringsarbetet inom utbildning och rollen 
som avdelningsföreståndare. 
 


d) Rapport från riskutskottet 
 Föredragande: Tim Ekberg  
 
Följande frågor har behandlats vid riskutskottets möte: 
- nya ramverket och hur presentationen ska se ut på decembermötet, 
- arbetet med omvärldsbevakningen. 
 


e) Förteckning över rektors viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 Förteckning 2019-05-28 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 20 e 
 


f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 Förteckning 2019-05-28 från Universitetsledningens kansli 


  Bilaga § 20 f 
 
21 Eventuellt övrigt 


 
Styrelsen diskuterar frågan om extern rekrytering av lektorer och professorer. 
 
 


Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Annika Winsth 
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MAX IV – rekrytering och finansiering


• Rekrytering av ny direktör för MAX IV


• Rekrytering av ny styrelseordförande MAX IV


• Framtida finansiering av driften


Rektors information, fortsättning


• Wallenbergstiftelsen besökte LU
-jämställdhetssatsning.


• SFO-workshop.


• Food-KIC


• I fredags ägde den årliga diplomeringsceremonin rum  för
aktiva studenter i kårer, nationer och AF.








 
 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Wrangel, Biskopsgatan 5 Telefon 046-222 94 35, 046-222 00 00, 0722-31 71 64  
E-post anna.akesson@rektor.lu.se


Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2019-04-05 – 2019-05-23 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Yttrande över betänkandet Samspel för hälsa.
Finansiell samordning mellan hälso- och
sjukvårdsförsäkring (SOU 2018:80)


2019-04-11 


2. Förnyad anställning som adjungerad professor i
industriell näringslära


2019-04-11 


3. Yttrande med anledning av anmälan från student
mot Lunds universitet


2019-04-11 


4. Klagomål gällande antagningsprocess 2019-04-11 


5. Misstanke om oredlighet i forskning; nu fråga om
avvisning


2019-04-11 


6. Yttrande över förslag till ändringar i läroplaner
vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad


2019-04-17 


7. Avslag på ansökan om återfående av rätt till
handledning och andra resurser för doktorand


2019-04-17 


8. Avlyft av myndighetskapital för 2018 till
universitetsgemensam nivå


2019-04-17 


9. Ersättning för utbildning överstigande
utbildningsuppdraget 2018


2019-04-17 


10. Uppdrag om framtagande av strategi för
strategiska forskningsområden vid Lunds
universitet


2019-04-17 


11. Arvode för uppdrag som ordförande i LTH:s
fakultetsstyrelse


2019-04-17 


12. Entledigande av ledamot samt utseende av ny
ledamot i styrelsen för Pufendorfinstitutet


2019-04-25 


2019-05-28 
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13.  Information om ledig anställning som professor i 
teoretisk datavetenskap 


2019-04-25 


14.  Information om ledig anställning som professor i 
riskhantering och samhällssäkerhet 


2019-04-25 


15.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
trafikplanering, särskild inriktning mot 
kollektivtrafik 


2019-04-25 


16.  Anvisning av medel till sommarkurser 2019 2019-04-25 


17.  Universitetsgemensamma stöd till Wallenberg 
Academy Fellowship beviljade 2017 


2019-04-25 


18.  Yttrande över promemorian Höjda åldersgränser i 
pensionssystemet och andra trygghetssystem, Ds 
2019:2 


2019-04-25 


19.  Angående remissen Femårsöversyn - IT-standarder 
för Lärande 


2019-04-29 


20.  Angående remissen Offentlighetsprincipen hos 
börsnoteade skolföretag 


2019-04-29 


21.  Angående remissen Förslag om 
dataskyddsbestämmelser som komplettering till 
propositionen Ny ordning för att främja god sed 
och hantera oredlighet i forskning 


2019-04-29 


22.  Riktlinjer vid distansarbete för teknisk och 
administrativ personal 


2019-05-02 


23.  Utseende av ledamot till styrelsen för AF Borgen 
AB 


2019-05-02 


24.  Strålskyddsexpertfunktion för Lunds universitet 2019-05-09 


25.  Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods 2019-05-09 


26.  Universitetsledningens mål för ökad hållbarhet 2019-05-09 


27.  Yttrande över betänkandet Skogsbränderna 
sommaren 2018 


2019-05-09 


28.  Inrättande av filantropiskt råd vid Lunds 
universitet 


2019-05-16 


29.  Utseende av ledamöter till filantropiskt råd vid 
Lunds universitet 


2019-05-16 


30.  Misstanke om oredlighet i forskning 2019-05-16 
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31.  Misstanke om oredlighet i forskning 2019-05-16 


32.  Föreskrift om inrättande av vetenskapliga ombud 2019-05-16 


33.  Universitetets samfinansiering 2019 för 
färdigställande av sju strålrör på MAX IV-
laboratoriet 


2019-05-16 


34.  Medel för administrativt stöd till universitetets 
strategiska forskningsområden 2019 


2019-05-16 


35.  Anvisning av ytterligare medel 2019 och 2020 till 
tematiska samverkansinitiativ 


2019-05-16 


36.  Lunds universitets ledningssystem för 
strålsäkerhet 


2019-05-16 


37.  Samfinansiering av indirekta kostnader för 
forskningsbidrag från National Institutes of Health 


2019-05-16 


38.  Delegation av rätten att teckna 
personuppgiftsbiträdesavtal 


2019-05-16 


39.  Yttrande över betänkandet Att förstå och bli 
förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i 
talade språk (SOU 2018:83) 


2019-05-16 


40.  Handlingsplan för Lunds universitets samarbete 
med Asien 2019-2021 


2019-05-16 


41.  Yttrande över överklagande av Lunds universitets 
beslut att avslå ansökan om att återfå resurser för 
forskarutbildning 


2019-05-23 


 
Remisser inkomna under perioden 2019-04-05 – 2019-05-23 
 


1.  Agenda 2030-delegationens slutbetänkande, Världens utmaning, världens 
möjlighet. Svar till miljö- och energidepartementet senast 2019-06-24. 
 


2.  Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om 
högskoleprovet. Svar till Universitets- och högskolerådet senast 2019-05-
09. 
 


3.  Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med 
planbeskrivning. Svar till Boverket senast 2019-07-05. 
 


4.  Sakkunniggruppunderlag för beslut om nationell högspecialiserad vård 
(ryggmärgsskador). Svar till Socialstyrelsen senast 2019-06-05. 
 


5.  sakkunniggruppunderlag om nationell högspecialiserad vård (avancerad 
behandling av Parkinsons sjukdom). Svar till Socialstyrelsen senast 2019-
06-10. 
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6.  Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2019-06-17. 
 


7.  Vägledning för regional vattenförsörjningsplaner. Svar till Havs- och 
vattenmyndigheten senast 2019-06-17. 
 


8.  Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar. Svar till Miljödepartementet 
senast 2019-09-02. 
 


9.  Svensk kärnbränslehantering AB:s kompletterande yttrande i ärende om 
tillståndsprövning enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet av 
anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt 
kärnbränsle och kärnavfall 
 


10.  Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2019-08-30. 
 


11.  Passdatalag - en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning. 
Svar till Justitiedepartementet senast 2019-08-30. 
 


12.  Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och 
planbeskrivning kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Svar till 
Boverket senast 2019-07-05. 
 


13.  PM - Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets 
tjänst. Svar till Infrastrukturdepartementet senast 2019-06-14. 
 


 
 





		Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden

		2019-04-05 – 2019-05-23






 
 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Wrangel, Biskopsgatan 5, 223 62 Lund Telefon 046-222 44 90, 072-71 86 325,  
E-post carina.wickberg@rektor.lu.se 


Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Car ina W ickberg 


 
 


Ändringar i Arbetsordning för Lunds universitet 


Arbetsordningen för Lunds universitet föreslås ändras mot bakgrund av 
förändringar i några av de verksamheter som regleras i arbetsordningen 
(riskutskottet, utbildningsnämnden, biblioteksverksamheten och kultur- och 
museiverksamheten) förändringar vad det gäller processen vid rekrytering av rektor 
och prorektor samt tillägg i skrivningar vad det gäller röst- och 
nomineringsberättigade vid val.  


Nedan beskrivs bakgrunden till de ändringar som föreslås. De föreslagna 
förändringarna i arbetsordningen är införda i bilaga 1. 


Ändrade skrivningar rörande Riskutskottet (avsnitt 2.5) 
Universitetsstyrelsen föreslås den 18 juni 2019 fatta beslut om nytt ramverk för 
intern styrning och kontroll vid Lunds universitet, med inriktning på riskarbetet 
(Dnr STYR 2019/1013). Det nya ramverket speglar ändringen av förordning om 
intern styrning och kontroll (2007:603) som trädde i kraft 1 januari 2019 och 
beskriver också den del av arbetet med intern styrning och kontroll som avser 
riskarbetet. Föreslagen ändring i arbetsordningen följer som direkt konsekvens av 
detta. 


Personalorganisationerna har informerats om dessa ändringar i särskild 
ordning den 28 maj 2019. 


Tillägg i skrivningen vad det gäller universitetsgemensam utbildningsnämnd 
(avsnitt 2.12) 
Universitetet önskar knyta samman arbetet med utbildning på grund och avancerad 
nivå med uppdragsutbildning och nätbaserad utbildning såsom exempelvis moccar.  
Anledningen till detta är att universitetet anser att det är viktigt att det är samma 
kvalitetskrav som ställs på uppdragsutbildning som annan utbildning vid 
universitetet. Vidare kan erfarenheterna från uppdragsutbildning och nätbaserad 
utbildning bidra till att utveckla ordinarie utbildning. Förslaget är därför att ändra 
formuleringen i arbetsordningen så att detta framkommer tydligare. Universitetet 
har valt en bred formulering i arbetsordningen för Lunds universitet för att inte 
riskera att exkludera något viktigt utbildningsområde. 


Förändringar vad det gäller processen vid rekrytering av rektor och prorektor 
(avsnitt 2.8) 
Förändringarna som rör processen vid rekrytering av rektor och prorektor 
behandlades på universitetsstyrelsens sammanträde 26 oktober 2018. De 
skrivningar som nu föreslås i 2.8 är, med några språkliga justeringar, identiska med 
det förslag som universitetsstyrelsen ställde sig bakom vid det sammanträdet. 


2019-06-05 


Universitetsstyrelsen 


Dnr STYR 2019/907 


PM med förslag till beslut 
Bilaga 19
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Tillägg i skrivningar avseende röst- och nomineringsberättigade vid val 
(avsnitt 2.9, 3.4, 3.5 och 3.7) 
Med anledning av att en fakultet haft ett fall där reglerna för röst- och 
nomineringsberättigade skulle kunna leda till indirekt diskriminering föreslås nu en 
möjlighet till undantag från kravet på minst 50% anställning.  
 
Ändringar som rör biblioteksverksamheten (avsnitt 1.14.5 och 2.18) 
Biblioteksverksamheten är sedan 2012 samlad i organisationen Lunds universitets 
bibliotek (LUB) som består av Universitetsbiblioteket, fakultetsbiblioteken och de 
bibliotek som inte tillhör något fakultetsbibliotek. LUB leds av en styrelse som 
består av ordförande, tre externa ledamöter, en representant för varje fakultet samt 
tre studentrepresentanter. LUB är en paraplyorganisation som inte beslutar om 
respektive biblioteks ekonomi, personal osv. Uppdrag och ansvar för LUB:s 
styrelse är otydligt vilket lett till olika tolkningar vilket inte gynnat 
biblioteksverksamheten som helhet.  
 
Universitetsledningen har sett ett behov av att se över organisationen och 
styrningen av biblioteksverksamheten samt att förtydliga Universitetsbibliotekets 
uppdrag. Rektor gav därför den 9 maj 2018 i uppdrag till vicerektor, tillika 
ordförande i Biblioteksstyrelsen, Bo-Anders Jönsson och tillförordnad 
universitetsbibliotekarie Eva Nylander att ta fram ett förslag till definierat uppdrag 
samt att precisera ansvar och uppgifter för Universitetsbiblioteket samt att se över 
styrelsens uppdrag i förhållande till Arbetsordning för Lunds universitet. 
Rapporten med förslag, som blev klar i oktober 2018, skickades ut på remiss till 
samtliga fakulteter, MAX IV, LUS, USV och Internrevisionen under perioden 26 
oktober- 29 november 2018. Förslagen har delvis arbetats om utifrån de inkomna 
synpunkterna och därefter diskuterats i ledningsgruppen (LG) och i rektors 
ledningsgrupp (RL).  
 
Nedan sammanfattas de förslag till förändringar som föreslås till följd av det arbete 
som gjorts. Ändringarna i arbetsordningen kommer även att medföra att en rad 
följdbeslut ska fattas av rektor och förvaltningschef. Dessa beslut rör bl a 
förtydligade uppdrag för Universitetsbiblioteket och Biblioteksstyrelsen. 
 


•  Avslut för Lunds universitets bibliotek (LUB1) som organisation 
Den samlade biblioteksorganisationen LUB föreslås upphöra. För att säkerställa 
fortsatt samverkan inom hela biblioteksverksamheten kommer ett nätverk skapas. I 
detta ska bland annat representanter från samtliga fakulteter ingå. Beslut om och 
uppdrag för detta nätverk kommer att fattas av rektor. 
Denna förändring innebär ändringar i Lunds universitets arbetsordning i avsnitt 
1.14.5 och 2.18.  
 


• Ett förändrat uppdrag och sammansättning för Biblioteksstyrelsen 
Biblioteksstyrelsen föreslås finnas kvar som styrelse för UB. Styrelsen föreslås 
även få ansvar för att besluta om strategiska frågor som rör den samlade 
biblioteksorganisationen och som på grund av sin universitetsövergripande 
karaktär inte ska beslutas på fakultetsnivå. För att uppmuntra kollegialitet och 
helhetsansvar även i Biblioteksstyrelsen är förslaget att ersätta fakultets-
                                                


1 I LUB ingår förutom Universitetsbiblioteket och fakultetsbiblioteket även två bibliotek som inte tillhör någon fakultet. Dessa bibliotek är Internationella 
Miljöinstitutets bibliotek och Raol Wallenbergs Institutets bibliotek.  
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representanterna i nuvarande styrelse med 4 ledamöter från fakulteterna. Dessa ska 
ha läraranställning och utses av rektor efter förslag från fakulteterna.  
Denna förändring innebär ändringar i Lunds universitets arbetsordning i avsnitt 
2.18.  
 


• Titelbyte för universitetsbibliotekarie till Överbibliotekarie  
Förslaget är att chefen för Universitetsbiblioteket byter titel från 
Universitetsbibliotekarie till Överbibliotekarie för att bättre synliggöra dess 
verkställande ansvar som chef för Universitetsbiblioteket och det mer övergripande 
ansvar som denne har för den samlade biblioteksverksamheten vid Lunds 
universitet. Titeln Överbibliotekarie är vidare en titel som är mer i analogi med 
andra universitet och högskolor i Sverige. En internationell jämförelse visar att den 
engelska översättningen av Överbibliotekarie är Library Director medan 
Universitetsbibliotekarie översätts till Librarian.  
Denna förändring innebär ändringar i Lunds universitets arbetsordning i avsnitt 
1.14.5 och 2.18.  
 
Ändringar som rör Lunds universitets kultur- och museiverksamheten 
(LUKOM) (avsnitt 1.14.3 och 2.16) 
Lunds universitets kultur- och museiverksamhet, LUKOM, har under senare år 
utvecklas i mycket positiv riktning. Nya satsningar har gjorts och verksamheterna 
har fått stort genomslag både inom Lunds universitet och externt. Dessutom har 
den samordning och det gemensamma utvecklingsarbete som skett genom 
tillskapandet av LUKOM-styrelsen och den gemensamma kanslifunktionen 2012 
inneburit mycket för inte minst samordningen mellan verksamheterna.  
 
För att denna positiva utveckling ska fortsätta vill universitetsledningen skapa 
incitament och strukturer för det, inte minst för mål och uppdrag för 
verksamheterna, styrning, samordning och externa kontakter. Som ett led i detta 
gav rektor den 21 juni 2018 Peter Honeth i uppdrag att utreda frågor rörande 
resursfördelning till LUKOM. I utredningsarbetet har också generella frågor 
rörande LUKOM behandlats som bedömts viktiga ur ett resursperspektiv. Rektor 
mottog utredningen 10 december 2018. Därefter har vicerektor Bo Ahrén haft i 
uppdrag att ta fram ett förslag avseende ledning och styrning av LUKOM. Nedan 
följer en bakgrund till den ändring som föreslås i arbetsordningen. 
 


• LUKOM-styrelsen avskaffas. LUKOM leds av rektor, eller den rektor 
utser.  


LUKOM-styrelsen avskaffas och LUKOM leds istället av rektor, eller den rektor 
utser. Huvudskälen till förslaget att ta bort LUKOM-styrelsen är att stärka 
föreståndarnas roll, att förenkla administrationen, att tydliggöra den tidigare oklara 
styrningsmodellen och att få en struktur på LUKOM som liknar USV. Genom att 
avveckla LUKOM-styrelsen tas en nivå mellan rektor och LUKOM-
verksamheterna bort, och föreståndarna kommer därmed närmare rektor, vilket är 
en av grundtankarna bakom förändringsarbete för LUKOM.  
 


• Ett föreståndarråd inrättas 
För att fortsätta bibehålla samordning och samverkan mellan verksamheterna 
inrättas ett föreståndarråd, som sammankallas av rektor, eller den rektor utser. 
Två studentrepresentanter och företrädare för personalorganisationerna har rätt att 
delta vid rådets möten. 
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Dessa förändringar innebär ändringar i Lunds universitets arbetsordning i avsnitt 
1.14.3 och 2.16.  
 
Utöver ovanstående ändring i arbetsordningen kommer rektor ta beslut om uppdrag 
till respektive verksamhets styrelse samt beslut om nya föreskrifter för 
verksamheterna. 
  
Med anledning av ovanstående lämnas härmed förslag till universitetsstyrelsen om 
ändringar i Lunds universitets arbetsordning, avseende följande kapitel: 
1.14.3, 1.14.5, 2.5, 2.8, 2.9, 2.12, 2.18, 2.16, 3.4, 3.5 och 3.7 
 
Ärendet, utom ändringarna i avsnitt 2.5, har förhandlats enligt 11 § MBL den 21 
maj 2019. 
 
Ändringarna i avsnitt 2.5 kommer att förhandlas enligt 11§ MBL den 11 juni 2019. 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar fastställa ändringar i Arbetsordning för Lunds universitet enligt 
förslag i bilagan. 
 
 
Bilaga 
Arbetsordning för Lunds universitet med förslag till ändringar. 
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Dnr STYR 2018/1859 


STYR 2019/907 
 
 


 


 
ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET 
 
 
Fastställd av universitetsstyrelsen 2018-12-14, § 12. Reviderad av universitetsstyrelsen 2019-06-
18 §x 
 
Med stöd av 2 kap. 2 § första stycket 8 p högskoleförordningen (1993:100), nedan HF, fastställer 
Lunds universitet följande arbetsordning.  
 
 
Inledning 
Lunds universitet är sedan mer än 350 år ett centrum för bildning och lärdom. Universitetets 
framgångar är nära kopplade till traditionen av kollegial granskning som den kvalitetsdrivande 
principen i akademisk utbildning och forskning. Den kollegiala principen är en garant för 
trovärdig kunskapsutveckling där objektivitet, saklighet och reproducerbarhet är centrala 
begrepp.  
 
När lärosätena 2011 gavs utökat mandat att själva fastställa de interna styrformerna valde Lunds 
universitet att bibehålla traditionen av kollegialt ledarskap med långtgående delegationer och ett 
samlat ansvar på fakultetsnivå. Det sammanhållna ansvaret rymmer både kvalitetssäkring och 
utveckling av utbildning och forskning, rekrytering, jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, 
stödverksamhet samt resursfördelning. Långtgående delegationer är särskilt viktiga vid ett 
lärosäte av Lunds storlek där varje fakultet måste ges utrymme att utveckla sin särart och sitt 
ämnesområdes prioriteringar.  
 
Fakultetsstyrelser och institutionsstyrelser utses genom val och har en majoritet av 
vetenskapligt/konstnärligt kompetenta lärare. Dessa valda organ har det övergripande ansvaret 
för samt en kontrollerande funktion över fakultetens respektive institutionens verksamhet. De 
valda organens beslutanderätt är viktig för det interna medinflytandet och bidrar till hälsosam 
maktdelning. Som kunskapsorganisation är universitetets framgång beroende av medarbetarnas 
yrkesmässiga engagemang och i en organisation med stora möjligheter till medinflytande skapas 
förutsättningar för detta. Ledare på institutions- och fakultetsnivå (prefekter/dekaner) är lärare 
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och utses av överordnad nivå efter hörande eller val. En akademisk ledare får därigenom 
legitimitet både från högre och lägre organisatorisk nivå, vilket krävs för att kunna bidra till 
välgrundad förnyelse. En akademisk ledare verkar i ett system med både över- och underchefer, 
vilket gör linjestyrningens princip lika närvarande som den kollegiala styrningen. 
Nutidens universitet är myndigheter under regeringen och ska följa de lagar och förordningar 
som åvilar myndigheten, gällande kollektivavtal och andra avtal samt på ett korrekt sätt utföra 
myndighetsutövning och uppfylla arbetsgivaransvaret. Ett framgångsrikt universitet måste 
således idag klara att levandehålla den kollegiala principen för bibehållandet av en 
kvalitetsdrivande kultur, där initiativkraften hos den akademiska professionen uppmuntras och 
utvecklas, samtidigt som universitetet på ett fullgott sätt ska uppfylla kraven som ställs på 
myndigheter under regeringen. Vid universitetet tillämpas de olika styrprinciperna samtidigt – 
den kollegiala processen av kunskapsdriven utveckling, den regelmässiga styrningen som följer 
av myndighetsansvaret samt den managementinspirerade styrprincipen med mål, strategier och 
uppföljning. Både enskilda ledare och ledamöter i beslutsfattande organ verkar inom och genom 
 dessa styrformer. 
 
Lunds universitets arbetsordning syftar till att klargöra hur universitetets verksamhet ska styras 
samt klarlägga ansvarsförhållanden mellan olika nivåer och funktioner inom lärosätet.  
 
Definitioner 


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


 
2. Med lärare avses person som innehar någon av de anställningstyper som anges i gällande 


anställningsordning för Lunds universitet. Med vetenskapligt eller konstnärligt kompetent 
lärare avses professor eller person som innehar anställning som lärare för vilken det krävs 
doktorsexamen eller motsvarande kompetens. 


 
Närmare föreskrifter om valförfarande utfärdas av rektor. 
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1. Organisation 
 
1.1  Organisationsschema 
Lunds universitets organisation kan i enlighet med denna arbetsordning illustreras enligt 
följande:  
 
 


 
 
 


* Disciplinnämnden, personalansvarsnämnden, nämnden för utredning av oredlighet i forskning och 
antagningsnämnden. 


 
En beskrivning av de enskilda enheternas uppdrag, sammansättning m.m. finns i kapitel 2, 3 och 
4 nedan. 
  
1.2 Universitetsstyrelse 
Universitetsstyrelsen har inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess 
uppgifter fullgörs (2 kap. 2 § högskolelagen (1992:1434), nedan HL).  
Inom universitetsstyrelsen finns ett revisionsutskott.  


Forskar- 
utbildnings- 


nämnden 


Fakulteter 


Ekonomihögskolan 


Humanistiska & teologiska fakulteterna 


Juridiska fakulteten 


Konstnärliga fakulteten 


Lunds tekniska högskola 


Medicinska fakulteten 


Naturvetenskapliga fakulteten 


Samhällsvetenskapliga fakulteten 


Universitetsstyrelsen 


Rektor 


Utbildnings-
nämnden 


Forsknings-
nämnden 


Rektors ledningsråd 


Universitets- 
kollegiet 


Internrevisionen 


Holdingbolag 
och stiftelser 


Övriga beslutande 
organ som regleras 
i arbetsordningen* 


 
 Universitets-     
förvaltningen 


Lunds universitets 
bibliotek 


Universitetets 
särskilda 


verksamheter 


Kultur- och musei- 
verksamheterna 


MAX IV 


Kommenterad [CW1]: Boxen där det står ”Lunds universitets 
bibliotek” ska ändras till ”Universitetsbiblioteket” 
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1.3 Internrevision 
Vid universitetet finns en internrevision (1 kap. 5a § HF och 2 § internrevisionsförordningen 
(2006:1228), nedan IRF).  
 
1.4 Rektor och ställföreträdare för rektor  
Universitetets rektor är myndighetens chef och svarar för ledningen av verksamheten närmast 
under universitetsstyrelsen (2 kap. 3 § HL och 1 kap. 5 § 2 stycket HF). 
 
Rektor ska ha en ställföreträdare (2 kap. 10 § HF). Rektors ställföreträdare ska benämnas 
prorektor. 
 
1.5 Rektors ledningsråd 
Vid Lunds universitet ska finnas ett ledningsråd benämnt Rektors ledningsråd. 
 
1.6 Utbildningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam utbildningsnämnd. 
Utbildningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.7  Forskarutbildningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd. 
Forskarutbildningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.8 Forskningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam forskningsnämnd. 
Forskningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.9 Universitetskollegium 
Vid Lunds universitet ska finnas ett universitetskollegium.  
 
1.10 Personalansvarsnämnd 
Vid Lunds universitet finns en personalansvarsnämnd (beslut 1993-10-25, A 9 13996/93).  
 
1.11 Disciplinnämnd 
Vid Lunds universitet finns en disciplinnämnd (10 kap. 3 § HF). 
 
1.12 Nämnden för utredning av oredlighet i forskning  
Vid Lunds universitet finns en nämnd för utredning av oredlighet i forskning.  
 
1.13 Antagningsnämnd 
Vid Lunds universitet finns en antagningsnämnd (beslut 1993-11-06, I A 19 10499/93). 
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1.14 Fakulteter, särskilda verksamheter, kultur- och museiverksamheter samt 
 biblioteksverksamheter 
 
1.14.1 Fakulteter 
Lunds universitet ska vara organiserat i fakulteter. Fakulteterna är:  
 Ekonomihögskolan 
 Humanistiska och teologiska fakulteterna 
 Juridiska fakulteten  
 Konstnärliga fakulteten 
 Lunds tekniska högskola 
 Medicinska fakulteten 
 Naturvetenskapliga fakulteten 
 Samhällsvetenskapliga fakulteten 


 
1.14.1.1 Fakultetsstyrelse 
Fakultetens högsta beslutande organ ska vara fakultetsstyrelsen. 
 
1.14.2 Universitetets särskilda verksamheter 
Inom universitetets särskilda verksamheter (USV) ska verksamheter inrättas efter beslut av 
rektor. USV ska ledas av rektor, eller den rektor utser. 
 
1.14.3 KulturLunds universitets kultur- och museiverksamhet 
KulturLunds universitets kultur- och museiverksamheternamuseiverksamhet (LUKOM) ska 
samlas i en organisation som ledsska ledas av en styrelse. rektor, eller den rektor utser. 
 
 
1.14.4 MAX IV-laboratoriet 
Vid Lunds universitet finns en nationell forskningsanläggning i form av ett elektronaccelerator-
laboratorium benämnt MAX IV-laboratoriet. MAX IV leds av en styrelse (Förordning 
(1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX 
IV-laboratoriet) i Lund).  
 
1.14.5 Lunds universitets bibliotek 
1.14.5 Universitetsbiblioteket och den samlade biblioteksverksamheten  
Vid Lunds universitet ska det finnas ett Universitetsbibliotek (UB). Den samlade 
biblioteksverksamheten vara samlad i en organisation benämnd Lunds universitetsbestår av 
Universitetsbiblioteket (UB), fakultetsbiblioteken samt de fristående bibliotek (LUB) som leds 
av en styrelse.inte tillhör ett fakultetsbibliotek. Det ska finnas en universitetsbibliotekarie. 
Överbibliotekarie.  
 
1.15 Institutioner och motsvarande enheter 
Universitetets undervisnings- och forskningsverksamhet ska bedrivas vid institutioner, inom 
universitetets särskilda verksamheter eller inom motsvarande enheter enligt särskilt beslut.  
 
1.15.1 Institutionsstyrelse 
Vid varje institution eller varje annan motsvarande enhet ska det finnas en 
institutionsstyrelse/motsvarande som ska vara dess högsta beslutande organ. 
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1.16 Universitetsförvaltning 
Vid universitetet finns en universitetsförvaltning. Det ska finnas en förvaltningschef och en 
ställföreträdande förvaltningschef.  
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2  Ledning och ledningsorgan för Lunds universitet 


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


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


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


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


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


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


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


övriga anställda och studenter i samband med beredning av ärende om anställning av rektor 
(2 kap. 8 § andra stycket HF), utseende av prorektor (2 kap. 10 § HF) samt val av 
lärarrepresentanter (2 kap. 7 a § första stycket). 
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Vidare ska universitetsstyrelsen själv besluta: 
 om ägardirektiv till holdingbolag, 
 om anknutna stiftelser, 
 om en sammanslutning av studenter vid universitetet får ställning som studentkår för viss tid 


(4 kap. 8 § HL), 
 om sådan rätt till representation för studenterna som avses i 2 kap. 14 § fjärde stycket HF, 


och om grundläggande regler avseende studentinflytande vid Lunds universitet. 
 
2.2  Universitetsstyrelsens sammansättning 
Universitetsstyrelsen består av ordförande, rektor och tretton andra ledamöter (2 kap. 1 § HF). 
Ordförande utses bland övriga ledamöter. Lärarna har rätt att utse tre ledamöter. Dessa utses 
genom val (2 kap. 7 a § HF). Vid Lunds universitet ska dessa vara personer med anställning som 
lärare enligt definition i Lunds universitets anställningsordning. Studenterna har rätt att utse tre 
ledamöter (2 kap. 7 a § HF). Dessa utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). 
 
Ledamöterna utom rektor utses för högst tre år (2 kap. 7 § HF). 
 
Ordförande och övriga ledamöter (sju) ska enligt 2 kap. 4 § HL utses av regeringen. 
 
Företrädare för de anställda har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden. 
De utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
2.3 Revisionsutskott 
Revisionsutskottet ska vara universitetsstyrelsens beredande organ i frågor som rör den interna 
styrningen och kontrollen (beslut 2013-10-18, IR 2013/13). 
 
2.4 Internrevision  
Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen och rapporterar direkt till 
universitetsstyrelsen (1 kap. 5 a § HF och 9 - 10 §§ IRF).  
 
Internrevisionen ska ledas av en chef som anställs av rektor efter samråd med 
universitetsstyrelsens ordförande. 
 
2.5  Riskutskott 
Riskutskottet ska vara universitetsstyrelsens beredande organ inför beslutställningstagande om 
universitetsövergripande riskvärdering och bedömning avuniversitetets övergripande 
riskhantering inom ramen för den interna styrningen och kontrollen. Riskutskottet ska även verka 
för förståelse och medvetenhet inom universitetet för övergripande risker.  
 
2.6 Rektor 
Rektor ansvarar inför universitetsstyrelsen för den löpande verksamheten vid universitetet enligt 
de direktiv och riktlinjer som universitetsstyrelsen beslutar. Rektor ska hålla universitetsstyrelsen 
informerad om verksamheten, förse universitetsstyrelsen med underlag för beslut och verkställa 
universitetsstyrelsens beslut. 
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Andra frågor än de som avses i 2 kap. 2 § HF ska avgöras av rektor, om inte  
1. annat är föreskrivet i lag eller förordning, eller 
2. styrelsen har beslutat något annat (2 kap. 3 § HF).  


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


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


erfarenhet. 
 
2.7 Ställföreträdare för rektor: prorektor  
Prorektors mandatperiod ska följa rektors. Prorektor tjänstgör i rektors ställe när han eller hon 
inte är i tjänst, och ersätter i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer (2 kap. 10 § 
HF). 
 
2.8 Utseende av rektor och prorektor  
Rektor utses av regeringen efter förslag från universitetsstyrelsen. Det åligger universitets-
styrelsen att höra studenter, lärare och övriga anställda innan förslaget lämnas (2 kap. 8 § HF). 
Hörande av studenter, lärare och övriga anställda sker genom universitetskollegiet. Prorektor 
utses av styrelsen (2 kap. 10 § andra stycket HF). 
 
Processen Rekrytering av rektor och prorektor ska följagenomföras enligt följande ordning: 
En rekryteringsgrupp med uppdrag att bereda förslag till rektor och prorektor för Lunds 
universitet utses enligt följande: 


 Universitetsstyrelsen utser inom sig ordförande i rekryteringsgruppen och ytterligare 
tre ledamöter varav en beredningsgrupp.extern ledamot, en lärare och en student.  


 Universitetskollegiet utser inom sig fyra ledamöter i rekryteringsgruppen varav två lärare, 
en övrig personal och en student.  


 Ledamotskap i gruppen är personligt, dvs vid frånvaro finns inte möjlighet för någon 
annan att delta i ledamots ställe. 


 Styrelsens ordförande har utslagsröst vid rekryteringsgruppens möten. 
 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid gruppens möten har även en representant för 


varje personalorganisation, två tjänstemän (varav en med HR-kompetens) 
 


Universitetsstyrelsens uppgifter 
 Universitetsstyrelsens första uppgift är att efter hörande i universitetskollegiet ta initiativ 


till tillsättande av en rekryteringsgrupp. 
 Universitetsstyrelsens andra uppgift är att på förslag från rekryteringsgruppen fastställa 


en kravprofil för rektor och prorektor.  
 Universitetsstyrelsens andratredje uppgift är att efter beredning och hörande i 


universitetskollegietpå förslag från rekryteringsgruppen besluta om förslag till rektor och 
besluta om prorektor.  


Hörande av studenter, lärare 
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Rekryteringsgruppens uppdrag 
Rekryteringsgruppens uppdrag är att bereda förslag till rektor och övriga anställda sker 
genomprorektor. I detta ingår följande: 


 att ta fram en plan för rekrytering av rektor och prorektor, 
 att under hela processen informera om och förankra arbetet i sina respektive grupper, 
 att efter hörande av universitetskollegiet. föreslå universitetsstyrelsen en kravprofil för 


rektor och prorektor, 
 


 I processen ska att ta fram en hanteringsordning för ansökningar och kandidaturer, 
 att aktivt arbeta för att få fram de bästa kandidaterna inför hörande i universitetskollegiet,  
 att avgöra i vilken utsträckning extern kompetens ska anlitas i rekryteringsprocessen, 
 att presentera fler än ett förslag till rektor respektive prorektor för universitetskollegiet, 


Kravet om flera kandidater kan frångås om hela rekryteringsgruppen är enig om det, 
 att inför hörande av universitetskollegiet motivera sitt val av kandidater i förhållande till 


den fastställda kravprofilen, 
 att efter hörande av universitetskollegiet föreslå rektor och prorektor till 


universitetsstyrelsen, 
 att i sitt förslag till rektor respektive prorektor redogöra för hur rekryteringsarbetet 


genomförts samt hur jämställdhetsaspekten särskilt beaktas (2 kap. 8 § HF).har beaktats. 
 
 
Rekrytering av prorektor 
Processen för rekrytering av prorektor ska vara densamma som för rektor och ska påbörjas senast 
då styrelsen beslutat om förslag till rektor. Normalt ska prorektor liksom rektor sökas både 
internt och externt. Då prorektor söks externt ska detta ske genom ledigkungörande av ett 
tidsbegränsat uppdrag som prorektor förenat med en administrativ anställning. Rektor ska tidigt i 
processen ges möjlighet att lämna synpunkter på prorektorskandidater. Rekryteringsgruppen kan 
även senare i processen involvera rektor. 
 
Om en utsedd prorektor lämnar sitt uppdrag då det är mindre än tre år kvar av mandatperioden 
kan rekrytering av ny prorektor ske genom en förenklad process. Den förenklade processen 
innebär att den kravprofil som gällde vid rekrytering av avgående prorektor kan användas samt 
att kandidater kan sökas endast internt inom Lunds universitet. 
 
2.9 Universitetskollegium 
 
Uppgifter 
 Universitetskollegiet fullgör uppgiften enligt 2 kap. 8 § HF om universitetsstyrelsens 


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


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


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


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


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


 Vid val av tre lärare i universitetsstyrelsen deltar inte studenterna. 
 


Mandatperioden för kollegiets ledamöter är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
Om en ledamot lämnar sitt uppdrag i universitetskollegiet under mandatperioden väljs en 
ersättare för denna. 
 
2.10 Rektors ledningsråd 
Rektors ledningsråd består av rektor, prorektor, vicerektorer (om rektor har utsett sådana), alla 
dekaner och förvaltningschefen. Ledningsrådet är rådgivande till rektor i frågor som rör 
utbildning och forskning samt innovation och samverkan och i övriga frågor som rör 
uppfyllandet av universitetets långsiktiga strategiska mål. Studenterna har rätt att ha två 
representanter i rektors ledningsråd.  
 
2.11 Universitetsförvaltning och förvaltningschef 
Universitetsförvaltningen stödjer universitetsstyrelsen, rektor, fakultetsstyrelserna och 
verksamheten i övrigt i dessas ärendehandläggning och beslutsfattande. Universitets-
förvaltningen sörjer även för att universitetet fullgör sitt övergripande myndighetsansvar. 
 
Förvaltningschefen har övergripande ansvar för administrativa processer och system vid Lunds 
universitet. Förvaltningschefen har ansvar för att utveckla universitetets administration. 
Förvaltningschefen anställs av rektor. 
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Ställföreträdande förvaltningschef utses av rektor efter samråd med förvaltningschefen. 
 
 
 
2.12 Universitetsgemensam utbildningsnämnd 
 
Uppdrag  
Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad 
nivå samt övriga utbildningsfrågor som inte är på forskarnivå, som på grund av sin 
universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas om på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även 
principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.  
 
Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till 
nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning  
Utbildningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är rektor eller 
person som rektor utser. Utbildningsnämnden utser vice ordförande inom sig. Nämnden ska 
bestå av högst tolv ledamöter. Åtta av dessa ska representera fakulteterna och vara vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetenta lärare. Studenterna har rätt att vara representerade med tre 
ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelserna och utses av rektor. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i utbildningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
2.13 Universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd 
 
Uppdrag  
Forskarutbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på forskarnivå som på 
grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget 
omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.  
 
Forskarutbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till 
nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning  
Forskarutbildningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är rektor 
eller person som rektor utser. Forskarutbildningsnämnden utser vice ordförande inom sig. 
Nämnden ska bestå av högst tolv ledamöter. Åtta av dessa ska representera fakulteterna och vara 
vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. Studenterna har rätt att vara representerade 
med tre ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelserna och utses av rektor. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
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(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i forskarutbildningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
2.14 Universitetsgemensam forskningsnämnd  
 
Uppdrag 
Forskningsnämnden ska behandla strategiska forskningsfrågor som på grund av sin 
universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Nämnden har ett särskilt 
ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande forskning. Nämnden 
bereder forskningsstrategiska frågor som universitetsstyrelsen eller rektor har att fatta beslut om. 
 
Forskningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden 
att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning 
Forskningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är rektor eller 
person som rektor utser. Nämnden utser vice ordförande inom sig. Nämnden ska bestå av högst 
tretton ledamöter. Åtta av dessa ska representera fakulteterna och vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare samt en representant för USV. Representanten för USV utses av 
rektor efter förslag från särskilt ansvarig för USV. Studenterna har rätt att vara representerade 
med tre ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelsen och utses av rektor. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i forskningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
2.15 Universitetets särskilda verksamheter 
Inom USV finns forsknings- och utbildningsverksamheter som av särskilda skäl organiseras på 
universitetsgemensam nivå. USV ska ledas av rektor, eller den rektor utser. Beslut rörande USV 
ska fattas i samråd med studentrepresentant.  Rektor beslutar om att inrätta eller avsluta 
verksamhet inom USV.  
 
Verksamheterna inom USV ska regleras av en föreskrift eller motsvarande, som i tillämpliga fall 
beslutas av rektor. Varje enhet ska ledas av en styrelse och en föreståndare (motsvarande prefekt)  
om inte synnerliga skäl föreligger.   
 
Verksamheternas placering inom USV ska utvärderas återkommande. Om inte särskilda skäl 
föreligger ska de integreras i fakulteternas verksamhet.  
 
2.16 KulturLunds universitets kultur- och museiverksamhet 
 (LUKOM) 
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LUKOM ska ledas av rektor, eller den rektor utser. Rektor beslutar om att föra verksamheter till 
eller från Kultur- och museiverksamheten. Kultur- och museiverksamheten vid Lunds universitet 
ska ledas av en styrelse. Styrelsen LUKOM.  
 
Rektor, eller den rektor utser,  


- ska ha ett samlat ansvar för verksamhet och samordning samt för samverkan med övriga 
verksamheter inom Lunds universitet. Rektor fattar beslut om närmare uppdrag för 
styrelsen. , 


 
Organisation och sammansättning 


- Styrelsen fattar beslut rörande LUKOM efter samråd med studentrepresentant och 
föreståndare vid LUKOM, 


- ska bestå avsamla föreståndarna i ett föreståndarråd som ett organ för vardera av de 
ingående verksamheterna samt fyra externa ledamöter. Dessa utses av rektor efter förslag 
från verksamheterna. Rektor utfärdar närmare föreskrifter om förfarandet. En av de 
externa ledamöterna ska vara ordförandeberedning, samordning och utses av rektor. 
Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Studenterna samverkan.  


Två studentrepresentanter och företrädare för personalorganisationerna har rätt att ha två 
representanter.delta vid rådets möten. Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 
7 § studentkårsförordningen (2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen är, med 
undantag 


Företrädare för studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
Varje verksamhet inom LUKOM ska regleras av en föreskrift eller motsvarande, som beslutas av 
rektor.  
 
2.17  MAX IV-laboratoriet 
MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning för synkrotronljusbaserad forskning. 
MAX IV-laboratoriet är en del av Lunds universitet och Lunds universitet ska driva och förvalta 
MAX IV-laboratoriet i egenskap av huvudman. 
 
MAX IV-laboratoriet ska ledas av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande och åtta andra 
ledamöter. Samtliga ledamöter utses av styrelsen för Lunds universitet i samråd med 
Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem. (5§ Förordning (1994:946) om den 
nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i 
Lund). 
 
Styrelsen ska ges en för MAX IV-laboratoriet lämplig sammansättning där ledamöternas 
fackkunskap, kompetens och geografiska spridning reflekterar såväl de fackområden som 
verksamheten berör som MAX IV-laboratoriets nationella och internationella bredd.  
 
Styrelseledamöterna utses för en period om tre (3) år i taget. Om inte särskilda skäl föreligger 
ska ledamot utses maximalt två perioder. 







 


15 
 


 
En företrädare för studenterna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens 
sammanträden och utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769) 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
styrelsens sammanträden och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
Styrelsen ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete. Styrelsen utser en vice ordförande inom 
sig.  
 
Vid MAX IV-laboratoriet ska det finnas en direktör som utses av styrelsen. (3§ Förordning 
(1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX 
IV-laboratoriet) i Lund). Direktören ansvarar under styrelsen för den operativa och strategiska 
ledningen av MAX IV-laboratoriet. Styrelsen utser på förslag av direktören ett antal 
vicedirektörer, vilka tillsammans med direktören utgör MAX IV-laboratoriets ledning. Styrelsen 
ska i varje enskilt fall, såväl avseende direktören som vicedirektörerna, ta ställning till respektive 
direktörs mandattid, inklusive möjligheten till förlängning av denna. 
 
2.18 Lunds universitets bibliotek 
 
2.18 Universitetsbiblioteket och den samlade biblioteksverksamheten 
Vid Lunds universitet ska biblioteksverksamheten vara samlad i en organisation benämnd Lunds 
universitets bibliotek (LUB). Lunds universitets bibliotek omfattardet finnas ett 
universitetsbibliotekUniversitetsbibliotek. Den samlade biblioteksverksamheten vid Lunds 
universitet består av Universitetsbiblioteket (UB) och), fakultetsbibliotek. Övriga bibliotek inom 
universitetet kan rektor på begäran besluta att föra till eller från LUB. samt de fristående 
bibliotek som inte tillhör ett fakultetsbibliotek.  
 
UniversitetsbibliotekarienÖverbibliotekarien är chef för Universitetsbiblioteket och anställs av 
rektor. Rektor fattar beslut om Överbibliotekariens övriga uppdrag. 
  
Universitetsbiblioteket leds av en styrelse, Biblioteksstyrelsen. Biblioteksstyrelsen har även ett 
övergripande ansvar för den samlade biblioteksverksamheten och dess utveckling vid Lunds 
universitet. Universitetsbibliotekarien anställs av rektor. Universitetsbibliotekarien är chef för 
UB. Rektor fattar beslut om universitetsbibliotekariens övriga uppdrag. 
 
Verksamheten vid Lunds universitets bibliotek ska ledas av en styrelse. I styrelsenI 
Biblioteksstyrelsen ska ingå en ordförande som utses av rektor, universitetsbibliotekarien, 
treÖverbibliotekarien, två externa ledamöter samt en representant för varje fakultet utsedd av 
fakultetsstyrelserna.fyra ledamöter från fakulteterna. De externa ledamöterna utses av rektor efter 
förslag från LUB.Universitetsbiblioteket. De interna ledamöterna, som ska ha läraranställning, 
utses av rektor efter förslag från fakulteterna. Studenterna har rätt att vara representerade med 
tretvå ledamöter. Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). Styrelsen utser vice ordförande inom sig.  
 
Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen för LUB är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
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Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
Närmare föreskrifter om utseende av styrelseledamöter och styrelsens uppdrag utfärdas av rektor. 
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3 Fakulteter 
 
Fakulteterna leds av fakultetsstyrelser. 
 
Fakultetsstyrelserna är: 
1. Fakultetsstyrelsen för ekonomihögskolan 
2. Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi   
3. Juridiska fakultetsstyrelsen  
4. Konstnärliga fakultetsstyrelsen 
5. Fakultetsstyrelsen för Lunds tekniska högskola 
6. Medicinska fakultetsstyrelsen 
7. Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen 
8. Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 


 
3.1  Fakultetsstyrelsens ansvarsområden 
Fakultetsstyrelsen har ett samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan, 
kvalitets- och utvecklingsarbete, fakultetsbiblioteket, organisation, ekonomi, personal, 
administration samt informations- och kommunikationsfrågor inom den aktuella fakulteten.  
 
Fakultetsstyrelsen beslutar om inrättande och avveckling av institutioner och andra enheter inom 
fakulteten. 
 
Fakultetsstyrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om annan ledning för en 
institution/motsvarande än en styrelse. 
 
3.2 Fakultetsstyrelsens sammansättning 
Fakultetens arbete ska ledas av en dekan. Dekanen är normalt fakultetsstyrelsens ordförande.  
Fakultetsstyrelsen kan ge valberedningen i uppdrag att även söka efter extern ordförande. 
Prodekanen är normalt vice ordförande i fakultetsstyrelsen. I de fall ordförande är extern är 
dekanen vice ordförande.  
 
I fakultetsstyrelsen ska ingå företrädare för lärare, studenter och övriga anställda samt externa 
ledamöter. En majoritet av ledamöterna ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta 
lärare. Antalet ledamöter ska vara åtta, tolv eller fjorton, exklusive studentrepresentanter. I de 
fall antalet ledamöter ska vara åtta eller fjorton, exklusive studentrepresentanter, ska rektor fatta 
beslut om detta. 
 
Normalt är antalet ledamöter tolv exklusive studentrepresentanter. Ledamöterna utgörs då av 
dekanen, prodekanen, sex vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, två övriga anställda 
och två externa ledamöter. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter.  
 
I det fall rektor beslutar att styrelsen ska bestå av fjorton ledamöter (exklusive 
studentrepresentanter) utökas antalet vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare till sju 
och antalet externa ledamöter till tre. I övrigt är sammansättningen samma som vid tolv 
ledamöter.  
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I det fall rektor beslutar att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter (exklusive 
studentrepresentanter) minskas antalet vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare till fyra 
och antalet externa ledamöter till en samt antalet övriga anställda till en. Studenterna har rätt att 
vara representerade med två ledamöter.  
 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). 
 
Mandatperioden för ledamöterna i fakultetsstyrelserna är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år.  
 
Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen och 
utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
3.3 Dekan och prodekan 
Dekanen är fakultetens chef och företräder fakulteten inom och utom universitetet. Dekanen ska 
verka för att forskning och utbildning inom fakulteten bedrivs med hög kvalitet och främja 
samverkan med det omgivande samhället. Dekanen ansvarar för fakultetens löpande verksamhet 
och ska säkra att verksamheten bedrivs i enlighet med lag och förordning, kollektivavtal och 
andra avtal samt därmed säkerställa korrekt myndighetsutövning och att arbetsgivaransvaret 
upprätthålls. Dekanen har i övrigt de beslutsbefogenheter som fakultetsstyrelsen delegerat.  
 
Dekanen ska vara prefekternas/prefektens chef.  
 
Dekanen ska ha en ställföreträdare. Dekanens ställföreträdare ska benämnas prodekan. Dekan 
och prodekan ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
3.4 Utseende av dekan 
Dekan ska utses av rektor på en mandatperiod på tre år efter förslag genom val av de 
röstberättigade inom fakulteten. Röst- och nomineringsberättigade vid val av dekan är anställda 
vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid 
och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års 
sammanhängande anställning vid fakulteten. Kravet på minst 50 procent anställning av heltid 
kan frångås om syftet är att undvika eventuell diskriminering av enskilda anställda. Doktorander 
med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta 
sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
Utseende av dekan ska ske enligt följande:  
a) Fakulteten ska utse en valberedning genom allmänt val.  
b) Valberedningen ska lämna sitt förslag efter samråd med rektor.  
c) Valberedningen kan, efter beslut i fakultetsstyrelsen, söka dekan såväl inom annan fakultet 


än den egna som utanför Lunds universitet.   
 


3.5 Utseende av ställföreträdare för dekan (prodekan)  
Ställföreträdare för dekan (prodekan) ska utses av rektor på en mandatperiod på tre år efter 
förslag genom val enligt punkterna a och b i 3.4 ovan. Röst- och nomineringsberättigade vid val 
av prodekan är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar 
minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar 
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minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Kravet på minst 50 procent anställning 
av heltid kan frångås om syftet är att undvika eventuell diskriminering av enskilda anställda. 
Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i 
detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
3.6 Utseende av externa ledamöter och eventuell extern ordförande 
Rektor utser externa ledamöter efter förslag från fakultetens valberedning. Valberedningen 
föreslår externa ledamöter för rektor utan val.  
 
I det fall fakultetsstyrelsen gett valberedningen i uppdrag att även söka en extern ordförande kan 
valberedningen föreslå en av de externa ledamöterna som ordförande. Valberedningen ska ge de 
röstberättigade möjlighet att yttra sig om ett sådant förslag. 
 
3.7 Val av företrädare för vetenskapligt eller konstnärliga kompetenta lärare samt för 
 övriga anställda i fakultetsstyrelser  
Företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare ska utses genom val. 
Valbara är fakultetens vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare till fakultetsstyrelser är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid 
berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är anställda tillsvidare eller har minst 
två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Kravet på minst 50 procent anställning av 
heltid kan frångås om syftet är att undvika eventuell diskriminering av enskilda anställda. 
Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i 
detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
Företrädare för övriga anställda ska utses genom val. Valbara är anställda vid berörd fakultet 
som inte är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för övriga anställda till fakultetsstyrelser 
är anställda vid Lunds universitet, vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 
procent av heltid och som är anställd tillsvidare eller har minst två års sammanhängande 
anställning vid fakulteten. Kravet på minst 50 procent anställning av heltid kan frångås om syftet 
är att undvika eventuell diskriminering av enskilda anställda. Doktorander med 
doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang 
räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
3.8 Val av valberedning och valberedningens sammansättning 
Inom varje fakultet väljs en valberedning som har till uppgift att bereda nomineringar samt lägga 
förslag till kandidater som dekan, prodekan, företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare och externa ledamöter, varav en eventuell extern ordförande, samt företrädare 
för övriga anställda. Valberedningen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter, exklusive 
studentrepresentanter. Fakultetsstyrelsen beslutar om storlek och sammansättning på 
valberedningen utifrån följande.  
 
Valberedningen ska bestå av företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, 
företrädare för övriga anställda samt minst två företrädare för studenterna. De vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärarna ska vara i majoritet. Valberedningen utser sin ordförande inom 
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sig. Härutöver får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro-, yttrande- 
och förslagsrätt i valberedningen.  
 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). 
 
Studenterna deltar endast i arbetet med att bereda och lägga förslag till kandidater som dekan, 
prodekan samt externa ledamöter, varav en eventuell extern ordförande. 
 
Kriterier för att vara röst- och nomineringsberättigad vid val av företrädare för vetenskapligt eller 
konstnärligt respektive företrädare för övriga anställda i val till valberedning är desamma som 
vid val av ledamöter i fakultetsstyrelse, se 3.7.  
 
De röst- och nomineringsberättigade ska uppmanas nominera kandidater till ledamöter i 
valberedningen på initiativ från kanslichefen/motsvarande. 
 
Efter nomineringen upprättar kanslichefen/motsvarande ett förslag till valberedning och dess 
uppgifter, som de röstberättigade tar ställning till genom val. Kanslichefen/motsvarande ansvarar 
för valförrättningen. 
 
Om en person ur valberedningen diskuteras för nominering till ett av de uppdrag valberedningen 
bereder ska personen omedelbart avgå från valberedningen. I de fall antalet ledamöter i 
valberedningen efter avgång understiger fem ledamöter, exklusive studentrepresentanterna, samt 
då majoriteten bland ledamöterna i valberedningen inte längre är företrädare för vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetenta lärare ska kanslichefen/motsvarande ansvara för att fyllnadsval 
genomförs. 
 
För valberedning som utsetts före 2017-02-15 gäller övergångsbestämmelser såsom de anges 
under rubriken ikraftträdande i detta dokument. 
 
3.9  Val 
Val kan ske vid möte, genom poströstning, i vallokal eller genom elektroniskt förfarande. 
Valförfarandet ska vara så utformat att valhemligheten skyddas. Det ska vara möjligt att rösta på 
såväl valberedningens förslag som på egna kandidater. För att en röst ska vara giltig ska den 
uppta namn på så många valbara personer som valet avser. 
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4 Institutioner 
Det som föreskrivs under punkterna 4.1 till 4.5 ska gälla även för andra motsvarande enheter vid 
Lunds universitet. 
 
4.1 Institutionsstyrelse/motsvarande 
En institution ska ledas av en institutionsstyrelse som, inom de ramar som fakultetsstyrelsen 
beslutar, har ett samlat ansvar för utbildning, forskning samt kvalitets- och utvecklingsarbete.  
 
Om synnerliga skäl föreligger kan en institution ledas av en prefekt enbart eller på annat sätt, se 
3.1. 
 
4.2 Institutionsstyrelsens sammansättning  
Institutionsstyrelsen ska ha nio till sjutton ledamöter varav majoriteten ska vara vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetenta lärare. Övriga anställda ska vara representerade. Studenterna har 
rätt att vara representerade med tre ledamöter. Studentrepresentanterna utses i den ordning som 
stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). Prefekten är styrelsens ordförande.  
 
Företrädare för personalorganisationerna har härutöver närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
Mandatperioden för ledamöterna i institutionsstyrelserna är, med undantag för 
studentrepresentanterna tre år.  
 
Fakultetsstyrelsen fastställer institutionsstyrelsens närmare sammansättning. Om det föreligger 
särskilda skäl kan fakultetsstyrelsen besluta om undantag för antalet ledamöter och 
sammansättning av institutionsstyrelsen/motsvarande (2 Kap. 6 § HL). 
 
Institutionsstyrelsens ledamöter, förutom ordförande och studentrepresentanterna, utses genom 
val. 
 
4.3 Prefekt 
Prefekten och tillika ordföranden för institutionsstyrelsen utses av fakultetens dekan för en 
period om tre år efter förslag från institutionens anställda.  
 
Prefekten ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare.  
 
4.4 Prefekts uppgifter 
Prefekten är institutionens chef. Prefekten ska verka för att forskning och utbildning bedrivs med 
hög kvalitet inom institutionens verksamhet och verka för att främja institutionens samverkan 
med det omgivande samhället. Prefekten företräder institutionen inom och utom universitetet. 
 
Prefekten ansvarar för institutionens löpande verksamhet och ska säkra att verksamheten bedrivs 
i enlighet med lag och förordning, kollektivavtal och andra avtal samt därmed säkerställa korrekt 
myndighetsutövning och att arbetsgivaransvaret upprätthålls. Prefekten har i övrigt de 
beslutsbefogenheter som institutionsstyrelsen och fakultetsstyrelsen delegerat.  
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4.5       Ställföreträdande prefekt 
Prefekten ska ha en ställföreträdare som benämns ställföreträdande prefekt. Den 
ställföreträdande prefekten utses av fakultetens dekan för en period om tre år efter förslag från 
institutionens anställda.  
 
Den ställföreträdande prefekten ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare. 
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5 Studentinflytande vid Lunds universitet 
 
Vid Lunds universitet ska studenterna ha rätt att utse representanter i beredande och beslutande 
organ. Detta gäller med undantag för bedömning av enskilda studenters studieprestationer och 
handläggning av enskilda personalärenden. Dock ska studenterna vara representerade vid 
handläggning av personalärenden som regleras genom anställningsordningen samt i beredning av 
val där studenterna inte har röst- eller nomineringsrätt, om inte annat är särskilt föreskrivet. 
 
Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas 
till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av 
beredningen (2 kap. 14 § andra stycket HF). Om studentkåren inte har utsett någon 
studentrepresentant ska information lämnas till studentkåren. 
 
I de fall det bedöms att synpunkter i ett ärende behöver inhämtas genom remiss till en eller flera 
instanser och ärendet rör verksamhet av betydelse för utbildningen eller studenternas situation, 
ska den studentkår vars verksamhetsområde berörs utgöra remissinstans, eller, om flera kårers 
verksamhetsområden berörs, remiss inhämtas från kårerna på det sätt som kårerna kommit 
överens om.   
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6  Handläggning av ärenden 
 
6.1  Föredragning och beslut 
Ärenden ska avgöras efter föredragning (20 § MF). Ärenden som ska avgöras av en person, 
behöver dock inte föredras, såvida denna person inte är universitetets rektor. Rektors beslut fattas 
normalt vid särskilt sammanträde i närvaro av förvaltningschefen eller den förvaltningschefen 
sätter i sitt ställe. 
 
Föredragning sker mot bakgrund av de förvaltningsrättsliga krav som ställs på ärendets 
beredning. Med föredragning avses att den som ansvarat för ärendets beredning och framtagande 
av ett skriftligt förslag till beslut personligen presenterar detta genom redovisning för den person 
eller de personer som ska fatta beslutet. 
 
Ordföranden för styrelsen/nämnden - i universitetsstyrelsen dock rektor - har ansvar för att 
ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och universitetets egna föreskrifter. 
Föredragningen ska tillförsäkra styrelsen/nämnden goda förutsättningar för att fatta beslut som 
uppfyller de mål som har ställts upp för den verksamhet som regleras inom styrelsens/nämndens 
ansvarsområde.  
 
6.2  Jäv 
För samtliga styrelser, nämnder och övriga beslutande och beredande organ inom Lunds 
universitet gäller de bestämmelser om jäv som anges i 11 och 12 §§ förvaltningslagen 
(1986:223). För all ärendehantering inom Lunds universitet gäller de bestämmelser om jäv som 
anges i 11 och 12 §§ förvaltningslagen. Den som känner till en omständighet som kan antas 
utgöra jäv mot honom, ska självmant ge det tillkänna (12 § 2 stycket förvaltningslagen).    
 
6.3  Protokoll 
Protokoll, där så erfordras, ska upprättas skyndsamt och ska, efter granskning av föredraganden, 
undertecknas av sekreteraren och justeras snarast.  
 
Protokoll ska utformas så att beslutets innehåll klart framgår, vem som har fattat beslutet samt 
vem som har föredragit ärendet på sammanträdet. Det ska även framgå vem som har varit med 
vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet (21 § MF). 
 
6.4  Kallelse 
Kallelse jämte föredragningslista och övriga handlingar sänds elektroniskt eller med post till 
ledamöterna senast fem arbetsdagar före sammanträdet.  
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7 Delegering av beslutanderätt 
 
Rätten att fatta beslut på universitetets vägnar tillkommer enligt högskoleförordningen 
universitetsstyrelsen och rektor samt organ som personalansvarsnämnden och disciplinnämnden 
samt den som utsetts att vara examinator. 
 
Universitetsstyrelsen och rektor kan delegera beslutanderätt till såväl behörigt underorgan som 
till funktion på närmast underliggande nivå i organisationen. Vidaredelegering är tillåten om inte 
annat är särskilt föreskrivet. 
 
Det är alltid den delegerande parten som har det yttersta ansvaret för att enskilda beslutsärenden 
hanteras korrekt och rättssäkert. 
 
 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
 
Ikraftträdande 
Arbetsordningen träder, trädde i kraft 2019-01-01 och ersätter då Arbetsordning för Lunds 
universitet fastställdreviderades av universitetsstyrelsen 2017-12-15, 2019-06-18 §x (dnr STYR 
2017/1639. 
 
Övergångsbestämmelser 
Bestämmelsen avseende valberedningens sammansättning och storlek i 2019/907. Den 
reviderade Arbetsordningen för Lunds universitet, med undantag för avsnitt 3.81.14.5 och 2.18, 
träder i kraft för valberedning som väljs efter 2017-02-15. 2019-07-01. 
 
För valberedning som valts före 2017-02-15 gäller avsnitt 3.8 samt avsnitt 3.10 såsom det anges i 
Arbetsordning för Lunds universitet fastställd 2016-06-22 (dnr STYR 2016/702).  
 
Bestämmelserna avseende biblioteksverksamheten i avsnitt 1.14.5 samt avsnitt 2.18 träder i kraft 
2019-09-01. 
 
 





		  Avslut för Lunds universitets bibliotek (LUB0F ) som organisation

		 Ett förändrat uppdrag och sammansättning för Biblioteksstyrelsen

		Biblioteksstyrelsen föreslås finnas kvar som styrelse för UB. Styrelsen föreslås även få ansvar för att besluta om strategiska frågor som rör den samlade biblioteksorganisationen och som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte ska beslu...

		 Titelbyte för universitetsbibliotekarie till Överbibliotekarie

		Denna förändring innebär ändringar i Lunds universitets arbetsordning i avsnitt 1.14.5 och 2.18.
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Avdeln ingschef  Cec i l ia  Bi l lg ren  


Rekrytering av rektor och prorektor fr o m 1 januari 2021 


Mandatperioden för nuvarande rektor Torbjörn von Schantz och prorektor Sylvia 
Schwaag Serger löper ut 2020-12-31. Styrelsen ställde sig 2018-10-26 bakom ett 
förslag till ny process för rekrytering av rektor och prorektor och fattade samtidigt 
beslut om bifogad tidplan för rekryteringsarbetet när nuvarande rektor lämnar 
uppdraget. Att föreslå rektor och utse prorektor är kanske den viktigaste uppgiften 
för styrelsen för ett universitet.  


Enligt den nya processen  ska en rekryteringsgrupp med uppdrag att bereda förslag 
till rektor och prorektor för Lunds universitet utses. Gruppen utses enligt följande: 


• Universitetsstyrelsen utser inom sig ordförande i rekryteringsgruppen och
ytterligare 3 ledamöter varav 1 extern ledamot, 1 lärare och 1 student.


• Universitetskollegiet utser inom sig 4 ledamöter i rekryteringsgruppen
varav 2 lärare, 1 övrig personal och 1 student.


• Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid gruppens möten har även:
1 representant för varje personalorganisation 
1 ansvarig tjänsteman 
1 tjänsteman med HR-kompetens 


Vid sitt sammanträde 2019-09-24 ska styrelsen utse sina ledamöter i denna grupp. 
De personer som utses att ingå i rekryteringsgruppen behöver vara införstådda med 
att det är ett relativt omfattande uppdrag. Arbetet kommer att pågå från september 
2019 till december 2020. En uppskattning baserad på tidigare rekryteringsprocesser 
är att gruppen kommer att behöva runt 15 möten inklusive intervjuer. 


Respektive kategori i styrelsen uppmanas att senast 2019-09-02 meddela 
styrelseordförande förslag till ledamöter.  
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Lunds universitet – möjligheter, 
utmaningar 


Lunds universitet i samtiden


• Världen behöver oss.


• Universitetets utbildning och forskning – yttersta vikt i ett
samhälle som står inför globala och komplexa
samhällsutmaningar.


• LU:s bredd i utbildning och forskning gör oss särskilt lämpade
att bidra till att lösa komplexa problem.


• En organisation gjord för att reflektera – förstå, förklara och
förbättra vår värld och människors villkor.
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Lunds universitet i samtiden (framtiden)


• I samhällsdebatten finns ett ifrågasättande av både vetenskap 
och utbildning.


• Varför?
-forskares kommunikationsförmåga?
-val av esoteriska forskningsfrågor?
-internet – envar sin egen professor?
-populism?


• Oavsett orsak – RL har valt att prioritera universitetets roll som 
sanningssökande/bärande/samhällsutvecklande roll som 
högprioriterad fråga.


Lunds universitet – vår vision


• Formuleringen som är vald känns igen:


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


• Rymmer åtminstone tre tydliga ingredienser:
1) Strävan efter högsta kvalitet
- igångsatta arbetet med kvalitetssäkringssystem av utbildning 
och forskning. 
-RQ20.
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Lunds universitet – vår vision


• 2) Högsta kvalitet kräver integritet
-etikrådets arbete (skriftserie, seminarier, case-blogg).
-obligatorisk etikkurs för doktorander. 
-inrättande av vetenskapligt ombud. 


• 3) Genomslag
-hur för förmår vi nyttiggöra vår utbildning och forskning i 
samhället? Behövs det?
-de 16 samverkansinitiativen med ca 200 externa parter
-forskarskolan Agenda 2030.
-LU Futura, Framtidsveckan.
-The Conversation.


Rustade för strategisk utveckling


• LU ser ut att vara som gjort för att reflektera – förstå, förklara 
och förbättra vår värld och människors villkor.


• Men är vi rustade för strategisk verksamhetsutveckling? 


• Interna arbetet med STRUT:en visat:
-Vi uttrycker misstro till vår förmåga att hantera ökad autonomi.
-Slopade prislappar och ett samlat anslag väcker farhågor.


• Strategisk förnyelse av utbildning och forskning lyft som 
prioriterad fråga av RL.


• Alternative Providers – hur förmår vår utbildning hantera 
konkurrensen?
-hur formulerar vi den akademiska utbildningens kärna?
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Strategisk förnyelse


• Hur driver vi strategisk förnyelse i vår decentraliserade 
organisation?


• Vissa frågor såsom ex digitalisering och uppdragsutbildning 
behöver drivas gemensamt för att nå framgång.


• Universitetets organisation och kultur påverkar benägenheten 
till förnyelse.
-Kritiska tänkandet är själva nerven i utbildning och forskning.
-Bidrar det också till en organisatorisk tröghet?
-Hur sker strategisk förnyelse bäst i en decentraliserad och 
kritiskt tänkande organisation?


Bredden – en unik tillgång


• Vi har under läsåret satt igång flera projekt och utredningar för 
att stimulera och underlätta samarbeten över ämnesgränserna 
– råder stor samstämmighet mellan fakulteterna, bredden är 
viktig.


• I slutet av juni kommer en rapport från UN om hur bredden i 
utbildning kan stimuleras.


• Efter sommaren dags för uppsummering och vägval.
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Internationalisering


• Utbildningsmarknaden internationell – hur drar LU bäst nytta av 
den och ser till att integrera de studenter och lärare/forskare 
som kommer hit?


• Hur ser vi till att de som inte läser delar av sin utbildning 
utomlands ändå drar nytta av Lunds universitets 
internationalisering.


• Handlingsplan för internationalisering på gång.


• Värdekonflikt: nationell säkerhet och fri utbildning/forskning


Jämställdhet, likabehandling, mångfald


• En ständig utmaning.


• Kräver ihärdighet och mångårigt arbete för framgång.


• Tellus-projektet presenterar preliminära resultat av kvalitativ del 
efter sommaren.


• Enskilda debattörer och vissa politiska fraktioner ringaktar 
forskningsresultat kring jämställdhet, likabehandling och 
mångfald – hur hanterar vi det?


• LU har drivit ett aktivt arbete – men jag funderar mycket, 
tillsammans med rådet för jämställdhet och likabehandling, hur 
vi kan förstärka arbetet ytterligare. 
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MAX IV, ESS och SVS


• Går ej att tala om LU:s utmaningar och möjligheter utan 
Brunnshög.


• Understryka: MAX IV och ESS är enorma möjligheter för Lunds 
universitet.


• Aldrig låta svårigheterna överskugga de enorma möjligheter 
som öppnas för Lunds universitet de kommande åren.


• Återkomma till denna fråga många gånger under de närmaste 
åren. 





