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Utseende av ledamöter till universitetsstyrelsens riskutskott 


Bakgrund 
Universitetsstyrelsen inrättade på sitt sammanträde 2015-12-11 ett riskutskott samt 
en arbetsordning för nämnda utskott (dnr STYR 2015/1370). 


Riskutskottet ska bestå av 4-5 ledamöter från universitetsstyrelsen, varav följande 
två ledamöter ska ingå: universitetsstyrelsens ordförande och en 
studentrepresentant. Därutöver ska en representant för personalorganisationerna 
ingå.  


Mandatperioden för ledamöterna i riskutskottet docent Ann-Katrin Bäcklund och 
generaldirektör Anna Stellinger upphörde 2017-04-30. 


Mandatperioden för ledamoten i riskutskottet studentrepresentant Oscar Styf 
upphör 2017-06-30. 


Ärendet har förhandlats enligt MBL § 11. 


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen föreslås besluta att utse följande att vara ledamöter i 
universitetsstyrelsen riskutskott: 


- docent Anne L´Huillier
- chefekonom Annika Winsth
- studentrepresentant (namn presenteras på mötet)
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Delegation av beslut om delårsrapport 


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


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


Med stöd härav föreslås universitetsstyrelsen vid sammanträde 2017-06-16 fatta 
följande beslut: 


”Universitetsstyrelsen uppdrar åt styrelsens ordförande att 
efter samråd med rektor avge delårsrapport för Lunds 
universitet avseende perioden 1 januari 2017 – 30 juni 2017.” 


2017-05-19 Dnr STYR 2017/786 
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Styre lsen 


Utseende av ledamöter i revisionsutskottet 


Bakgrund 
Revisionsutskottet är universitetsstyrelsens beredande organ i frågor som rör den 
interna styrningen och kontrollen. Enligt Arbetsordning för revisionsutskottet vid 
Lunds universitet består revisionsutskottet av minst tre oberoende ledamöter, varav 
minst en studentrepresentant. Revisionsutskottet har dock normalt fyra oberoende 
ledamöter, varav en studentrepresentant. Denna sammansättning bedöms som väl 
fungerande. 


Mandatperioden i revisionsutskottet för nuvarande oberoende ledamoten Anna 
Stellinger har löpt till och med den 30 april 2017. Revisionsutskottet föreslår att 
mandatperioden för Anna Stellinger förlängs till och med den 30 april 2020.  


Mandatperioden i revisionsutskottet för den oberoende ledamoten Lars Ljungälv 
löpte till och med den 30 april 2017. Revisionsutskottet föreslår att Wanja 
Lundby-Wedin utses som ny oberoende ledamot i revisionsutskottet från och med 
den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020. 


Förslag till beslut 


Universitetsstyrelsen föreslås besluta 


att utse Anna Stellinger som ledamot i revisionsutskottet för tiden den 1 maj 2017 
till och med den 30 april 2020 


att utse Wanja Lundby-Wedin som ledamot i revisionsutskottet för tiden den 1 
maj 2017 till och med den 30 april 2020. 


2017-06-15 Dnr STYR 2017/838 
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Univers i te tss tyre lsen  


Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet 


Med stöd av 6 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och 
med den 1 januari 2011 (nedan HF) föreskriver Lunds universitet följande. 


1. Information


Högskoleförordningen föreskriver att högskolan ska se till att den som avser att 
påbörja en utbildning har tillgång till den information om utbildningen som behövs 
(6 kap. 3 § HF). 


God, tydlig och fullständig information om utbildningen och antagningsprocessen 
ska finnas lätt tillgänglig på universitetets hemsida. 


Informationen ska innehålla följande: 
• hur antagning till utbildning på forskarnivå går till
• utbildningens huvudsakliga innehåll och uppläggning
• gällande behörighetsregler
• vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att


tillgodogöra sig utbildningen
• hur beslut om antagning fattas
• finansieringsformer för utbildning på forskarnivå
• tidpunkt för ansökan till utbildning på forskarnivå


Relevant och nödvändig information om universitetet samt om formalia och regel-
verk för utbildning på forskarnivå ska likaså finnas tillgänglig. 


Informationen ska även finnas på engelska. 
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2. Utlysning av utbildningsplats 
 
Ledig utbildningsplats ska utannonseras. Enligt 7 kap. 37 § HF kan undantag från 
denna bestämmelse göras 
1. vid antagning av en doktorand som ska genomgå utbildningen inom ramen för 


en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan 
2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på 


forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller 
3. om det finns liknande särskilda skäl. 


 
Utlysning av utbildningsplats/studiestöd ska göras så att utlysningen får lämplig 
nationell och internationell spridning. Utlysning ska alltid göras på universitets 
hemsida. 
 
I samband med utlysningen ska det tillkännages om institutionstjänstgöring kan bli 
aktuell inom anställningen. 
 
Vid rekrytering och urval av studerande till utbildning på forskarnivå ska jämn 
könsfördelning och mångfald eftersträvas i enlighet med Lunds universitets policy 
för jämställdhet, likabehandling och mångfald. 
 
Utlysning ska ske minst tre veckor före ansökningstidens utgång. För samtliga 
ämnen som utbildning på forskarnivå anordnas i ska det finnas ytterligare be-
stämmelser för rutiner vid utlysning av utbildningsplats. Enligt rektors beslut om 
Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 
2013/333) fastställs sådana bestämmelser av fakultetsstyrelse. 
 
 


3. Studiefinansiering 
 
Fakultetsstyrelsen ansvarar för att studiefinansieringen under hela studietiden fram 
till avsedd examen (licentiat- eller doktorsexamen) tryggas för studenter som antas 
till utbildning på forskarnivå och som anställs som doktorand. Detta gäller dock 
inte vid beslut om indragning av resurser enligt 6 kap 30 § HF. 
 
Vid Lunds universitet används primärt doktorandanställning som studiefinansiering 
i utbildning på forskarnivå. 
 
Högskoleförordningen föreskriver att en anställning som doktorand ska gälla tills 
vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter av-
lagd doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen (5 kap. 7 §). Av detta följer att 
anställning som doktorand kan vara i upp till ett år efter fullgjord utbildning om 240 
högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. 
 
Vid Lunds universitet får det inte inrättas utbildningsbidrag, i enlighet med rektors 
beslut (LS 2011/378, beslut 2011-06-16). 
 
Vid Lunds universitet får det inte inrättas stipendier för studiefinansiering för ut-
bildning på forskarnivå förutom då det avser tilläggsstipendier i enlighet med 
avsnitt 3.1.1. nedan. 
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3.1. Annan studiefinansiering 
De former för studiefinansiering vid universitetet som inte utgörs av anställning 
som doktorand benämns annan finansiering. 
 
Högskoleförordningen medger att högskolan antar en sökande som har någon 
annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att finansieringen kan 
säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt 
utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller 
konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konst-
närlig doktorsexamen (7 kap. 36 §). 
 
Annan studiefinansiering får vid Lunds universitet inte utgöras av understöd från 
annan person eller egen förmögenhet. 
 
Vid annan studiefinansiering, förutom vid externa stipendier enligt avsnitt 3.1.1 
nedan, ska finansieringens omfattning motsvara minst 28 procent av prisbas-
beloppet.  
 
Fakultetsstyrelsen ansvarar för att en noggrann prövning av studiefinansieringen 
genomförs. Liksom vid all antagning till utbildning på forskarnivå får antagning 
med annan finansiering ej ske om handledning och andra resurser är nödvändiga för 
befintliga doktorander. 
 
Skulle finansieringen bortfalla under studietiden av anledning som ligger utanför 
doktorandens kontroll, har fakulteten en skyldighet att anställa doktoranden för den 
resterande studietiden. Detta gäller dock inte vid beslut om indragning av resurser 
enligt 6 kap. 30 § HF. 
 
3.1.1. Stipendium 
Vid Lunds universitet används primärt doktorandanställning som studiefinansiering 
i utbildning på forskarnivå, men det är även tillåtet att använda externt stipendium 
dvs. stipendium som inrättas av annan aktör än Lunds universitet. 
 
En skriftlig överenskommelse mellan finansiär och stipendiat (doktoranden) ska 
biläggas den individuella studieplanen. 
 
Externt stipendium får inte vara förenat med krav från finansiären på arbetspresta-
tioner under doktorandens utbildning på forskarnivå. 
 
Doktorand ska ges skriftlig information om innebörden av stipendiefinansiering vad 
gäller bl.a. försäkringar, ledighet, sjukdom och liknande. Denna information ska 
lämnas till den blivande doktoranden innan beslut om antagning fattas. Informa-
tionen ska även inkludera information om vilken typ av försäkringar doktoranden 
ansvarar för att teckna själv. Doktoranden ska skriftligen bekräfta att informationen 
mottagits. 
 
Tilläggsstipendium 
Tilläggsstipendium ska inrättas av fakulteten som kompletterande studiefinansi-
ering för det fall att en doktorand ska antas till utbildning på forskarnivå med 
externt stipendium som huvudsaklig studiefinansiering då det externa huvudsakliga 
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stipendiet inte uppgår till ingångslönen efter skatt för en doktorandanställning i det 
aktuella forskarutbildningsämnet.1 
 
Det externa huvudsakliga stipendiet ska tillsammans med tilläggsstipendiet vid 
antagning motsvara ingångslönen för en doktorand samt därefter följa motsvarande 
löneutveckling för doktorander med doktorandanställning. 
 
Innan en fakultet antar en sökande till forskarutbildning med externt stipendium 
som är lägre än ingångslönen efter skatt för en doktorand med doktorandanställ-
ning i det aktuella forskarutbildningsämnet ska fakulteten besluta om tilldelning 
av tilläggsstipendium till denna sökande. Tilläggsstipendiet ska tillsammans 
med det externa stipendiet uppgå till motsvarande ingångslönen efter skatt för 
en doktorandanställning i det aktuella forskarutbildningsämnet. 
 
Tilläggsstipendium får endast tilldelas sökande till forskarutbildning vars 
forskarutbildning huvudsakligen ska finansieras med externt stipendium.  
 
Innan beslut om tilläggstipendium fattas ska finansiären, för vars medel tilläggs-
stipendium ska inrättas, godkänna att universitetet inrättar stipendier för dessa 
medel. Godkännandet ska dokumenteras skriftligt.  
 
Innan beslut om tilläggsfinansiering fattas bör fakulteten göra ansträngningar att 
komma överens med stipendiefinansiären om en högre stipendiesumma. 
 
Tilläggsstipendium ska utgå månadsvis och får inte utgöra mer än 49 procent av 
stipendiatens totala stipendiesumma varje månad.2 
 
Tilläggsstipendium får tilldelas en doktorand med externt stipendium som huvud-
saklig studiefinansiering i maximalt 4 års heltidsstudier. 
 
Stipendium som inrättas för tilläggsfinansiering utlyses ej. 
 
Tilläggsstipendium tilldelas inte utbytesdoktorand eller doktorand som vistas en 
kort period vid universitetet utan att vara antagen till forskarutbildning vid Lunds 
universitet.  
 
3.1.2 Studiefinansiering i form av anställning hos annan arbetsgivare 
Då studiefinansieringen för en doktorand sker via annan arbetsgivare än Lunds 
universitet ska en skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren upprättas i syfte att 
trygga studiefinansieringen fram till avsedd examen. Enligt Föreskrifter om fördel-
ning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/333) undertecknas 


                                                             
1 Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för 
doktorander får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Därvid avses medel på anslag för 
forskning och utbildning på forskarnivå samt andra statliga medel som fördelas via en statlig 
myndighet (Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor, Ekonomisk 
redovisning m.m. pkt 9, Regeringsbeslut III:4, 2015-12-18). 
2 Tilläggsstipendiet kan utgöra mindre än 49 procent av den totala månatliga stipendiesumman, men 
får inte utgör mer. Stipendierna ska vara ett tillägg och får inte utgöra en doktorands huvudsakliga 
försörjning. 
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sådan överenskommelse av dekan. Denna beslutsrätt får delegeras till prefekt. 
Denna beslutsrätt får inte delegeras vidare. 
 
Den skriftliga överenskommelsen mellan universitetet och doktorandens arbets-
givare ska biläggas den individuella studieplanen. 
 
 


4. Ansökan 
 
Ansökan om antagning ska göras på därför avsett formulär. Enligt Föreskrifter om 
fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/333) fastställs 
formulär för ansökan av fakultetsstyrelse. 
 
Högskoleförordningen föreskriver att högskolan ska se till att den som avser att på-
börja en utbildning har tillgång till den information om utbildningen som behövs (6 
kap. 3 §). 
 
Vid Lunds universitet innebär detta att sökande till utbildning på forskarnivå ska ha 
tillgång till vägledning rörande utbildningen. 
 
 


5. Behörighet 
 
Högskoleförordningen föreskriver att det för att bli antagen till utbildning på 
forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda 
behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, samt bedöms ha sådan förmåga i 
övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (7 kap 35 §). 
 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har enligt 7 kap. 39 § HF 
den som 
1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 


högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande 


kunskaper.  
 
Dessutom kan det förekomma krav på förkunskaper och andra villkor utöver grund-
läggande behörighet som gäller för att antas till utbildningen (särskild behörighet). 
Den särskilda behörigheten för varje ämne som utbildning på forskarnivå anordnas 
i anges i den allmänna studieplanen. Enligt Föreskrifter om fördelning av besluts-
befogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/333) fastställs särskild behörighet av 
fakultetsstyrelse. 
 
I den särskilda behörigheten får anges specificering av de 240 högskolepoäng som 
ryms inom den grundläggande behörigheten, men inte krav på genomgången speci-
fik kurs som ligger utöver dessa högskolepoäng. 
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6. Urval 
 
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till 
deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Högskolan bestämmer vilka be-
dömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra 
sig utbildningen (7 kap. 41 § första och andra stycket HF). 
 
Enligt Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 
2013/333) fastställs bedömningsgrunder för urval av fakultetsstyrelse. 
 
Högskoleförordningen föreskriver att enbart det förhållandet att en sökande bedöms 
kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen 
vid urval inte får ge sökanden företräde framför andra sökande (7 kap 41 § sista 
stycket). 
 
 


7. Antagning 
 
Den som bedriver utbildning på forskarnivå ska vara antagen till sådan utbildning. 
Utbildning som förbereder för utbildning på forskarnivå ska vara förlagd till utbild-
ning på grundnivå eller avancerad nivå. 
 
Högskoleförordningen föreskriver att till utbildning på forskarnivå får endast så 
många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studie- 
villkor i övrigt och som har studiefinansiering (7 kap 34 §). 
 
Antagningsprocessen till utbildning på forskarnivå ska vara transparent. En beskriv-
ning av antagningsproceduren ska finnas tillgänglig för potentiella sökande. 
 


7.1 Beredning av beslut om antagning till utbildning på forskarnivå 
Innan beslut fattas om antagning ska ett underlag för beslut innefattande förslag till 
antagning och skälen för detta upprättas och delges de sökande. Sökande ska 
informeras om detta minst två veckor innan beslut fattas om antagning. Sökande 
som önskar lämna erinran mot förslaget ska göra detta till fakultetsstyrelsen eller 
det organ till vilket styrelsen delegerat beslut om antagning, senast inom två veckor 
eller den längre tid som berört organ meddelar. De sökande ska informeras om 
möjligheten att lämna erinran mot förslag till antagning, samt om hur inlämnande 
av erinran ska ske. 
 
I enlighet med universitetets arbetsordning ska studeranderepresentant(er) beredas 
möjlighet att delta under beredning av ärende om antagning till utbildningen (LS 
2010/625, avsnitt 5). 
 
Mer utförliga rutiner för beredning av antagningsbeslut ska finnas för samtliga 
ämnen som utbildning på forskarnivå anordnas i. Enligt Föreskrifter om fördelning 
av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/333) fastställs sådana ru-
tiner av fakultetsstyrelse. Denna beslutsrätt får inte delegeras vidare. 
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7.2 Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå 
Enligt Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 
2013/333) fattas beslut om antagning av sökande till utbildning på forskarnivå av 
fakultetsstyrelse. Denna beslutsrätt får delegeras till organ eller befattningshavare på 
fakultetsnivå. Denna beslutsrätt får även delegeras till organ på institutionsnivå, 
dock inte till annan enskild befattningshavare på institutionsnivå än prefekt. Denna 
beslutsrätt får inte delegeras till doktorandens tilltänkta handledare. 
 
Före beslut om antagning ska följande föreligga: 
• en plan för studiefinansieringen för hela studietiden 
• tillgängliga handledarresurser inom ämnet och 
• en plan för arbetsplats och övriga fysiska resurser. 


 
I enlighet med universitetets arbetsordning ska studeranderepresentant(er) beredas 
möjlighet att delta i beslut om antagning till utbildningen (LS 2010/625, avsnitt 5). 
Samtliga sökande ska senast sju arbetsdagar efter beslut om antagning ha meddelats 
innehållet i beslutet. 
 
Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå kan inte överklagas (12 kap. 2 § 
HF). 
 
 


8. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
 
Universitetsstyrelsen beslutar 2017-06-16 att fastställa dessa föreskrifter. De er-
sätter tidigare fastställd Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (LS 
2012/719).  
 
Övergångsbestämmelse: 
Beslut om tilläggsstipendier avser doktorander med externt stipendium som antas 
efter 2018-01-01. 
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Sekt ionen Ekonomi  


Analys av det ekonomiska utfallet per den 31 mars 2017 
samt prognos för 2017  


• Lunds universitet visar per den 31 mars 2017 ett underskott på 13 mnkr
fördelat på ett underskott på 27 mnkr inom utbildning och ett överskott
på 14 mnkr inom forskning. Redovisningen av löpande semesterkostnad
har belastat resultatet med cirka -61 mnkr.


• Det finansiella resultatet är ett underskott på 2 mnkr med anledning av
den negativa räntan som gäller för kontot i Riksgälden.


• Beräknat utgående myndighetskapital per 31 mars 2017 är 1 444 mnkr.
• Externa bidragsinkomster jan-mars är 796 mnkr, en ökning med 54


mnkr jämfört med samma period föregående år. Oförbrukade bidrag
(inkomna till Lunds universitet men ännu inte ianspråktagna) uppgår till
3 723 mnkr, en ökning med 97 mnkr sedan årsskiftet.


• Antalet anställda mätt i heltidsekvivalenter har sedan årsskiftet minskat
med 74 och uppgår nu till 6 583.


• Den prognos för helåret som är upprättad i samband med detta bokslut
visar ett överskott för året på 25 mnkr (budget 4 mnkr) fördelat på
3 mnkr inom utbildning (budget -30 mnkr) och 22 mnkr inom forskning
(budget 34 mnkr).


• Prognostiserat utgående myndighetskapital per 31 december 2017 är
1 482 mnkr.


• Utfallet på anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
beräknas bli cirka 90 mnkr över regeringens takbelopp för 2017 (så
kallad överproduktion).


• Lokalkostnaderna har i prognosen ökat med 32 mnkr jämfört med
budget.


Resultat per den 31 mars 2017 
Lunds universitet redovisar per den 31 mars 2017 ett underskott på 13 mnkr att jämföra 
med ett budgeterat överskott på 1 mnkr. Vid samma tidpunkt föregående år redovisades ett 
underskott på 16 mnkr.  
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 2 
De totala kostnaderna för universitetet ligger i stort i nivå med budget. Periodens intäkter 
visar på totalnivå liten avvikelse mot budget. Avgiftsintäkterna är något högre och 
bidragsintäkterna något lägre. Kostnadssidan totalt ligger i nivå med budget, 2 052 mnkr 
mot budget 2 072 mnkr. Personalkostnaderna visar ett utfall som är 83 mnkr högre än 
budget. Driftskostnaderna är 101 mnkr lägre än budget vilket kan bero både på en viss 
överbudgetering och på att de brukar öka i slutet av året. Övriga kostnadsposter visar 
endast mindre avvikelser mot budget. 
 
De regler som gäller för redovisning av universitetets semesterlöneåtagande innebär per 
den 31 mars en bokförd kostnadshöjning med cirka 61 mnkr (65 mnkr 2016). Effekten av 
löpande semesterkostnader budgeteras inte eftersom det för helåret i stort sett inte blir 
någon påverkan. Principen för redovisning av semesterlönekostnaden ändrades 2016 och 
redovisas endast totalt för LU och visas inte i fakulteternas utfall.  
 
Det finansiella resultatet för perioden är ett underskott på 2 miljoner. Detta beror på den 
negativa räntan på räntekontot hos Riksgälden.   
 
Resultat för utbildning och forskning 
 


 
Resultatet för utbildning är ett underskott med 27 mnkr vilket är 19 mnkr sämre än budget. 
Tekniska kostnadsställe redovisar ett underskott om 31 mnkr.  
 
Resultatet för forskning är ett överskott på 14 mnkr vilket är 5 mnkr större överskott än 
budgeterat. MAX IV-laboratoriet redovisar ett överskott med 19 miljoner och tekniska 
kostnadsställe ett underskott med 14 miljoner.  
 
Underskotten på tekniska kostnadsställe beror i huvudsak på att de löpande 
semesterkostnaderna redovisas här under året. 
 
Resultat per fakultet 
Största avvikelserna mellan utfall och budget 2017-03-31 gällande  fakulteternas resultat 
redovisas för MAX IV på 15 mnkr bättre än budget och för Medicinska fakulteten 7 mnkr 
sämre än budget. Övriga fakulteter visar minde avvikelser mellan utfall och budget 2017- 
03-31. 
 
Överskottet på MAX IV beror främst på att driftkostnaderna blivit lägre än förväntat. 
Underskottet på Medicin består till största delen på att man saknar en intäkt på ca 5 mnkr. 
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Utbildning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet 2017-03-31 2017-03-31 2016-03-31
EHL 0 0 0 0 0
Humaniora, teologi -5 -2 -3 -4 -1
Juridik -2 -2 0 -1 -1
Konst, musik, teater 1 0 1 4 -3
LTH 4 1 3 -2 6
Medicin 2 -1 3 5 -3
Natur -1 -1 0 4 -5
Samhällsvetenskap 0 0 0 3 -3
USV -2 0 -2 -2 0
LUKOM 1 0 1 0 1
MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0 0
Gemensam förvaltning 7 1 6 -3 10
Tekniska kst -31 -4 -27 -39 8
Övriga verksamheter    -1 0 -1 2 -3
Justering 0 0 0 0 0
Summa -27 -8 -19 -33 6


Forskning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet 2017-03-31 2017-03-31 2016-03-31
EHL 3 0 3 2 1
Humaniora, teologi 2 -1 3 1 1
Juridik -1 -1 0 1 -2
Konst, musik, teater 0 0 0 4 -4
LTH 0 -1 1 7 -7
Medicin -9 1 -10 12 -21
Natur 8 2 6 4 4
Samhällsvetenskap 4 0 4 5 -1
USV -6 -3 -3 -1 -5
LUKOM 1 -1 2 1 0
MAX IV-laboratoriet 19 4 15 14 5
Gemensam förvaltning 8 -3 11 -13 21
Tekniska kst -14 12 -26 -18 4
Övriga verksamheter    -1 0 -1 -2 1
Justering 0 0 0 0 0
Summa 14 9 5 17 -3


Totalt Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
resultat per fakultet 2017-03-31 2017-03-31 2016-03-31
EHL 3 0 3 2 1
Humaniora, teologi -3 -3 0 -3 0
Juridik -3 -3 0 0 -3
Konst, musik, teater 1 0 1 8 -7
LTH 4 0 4 5 -1
Medicin -7 0 -7 17 -24
Natur 7 1 6 8 -1
Samhällsvetenskap 4 0 4 8 -4
USV -8 -3 -5 -3 -5
LUKOM 2 -1 3 1 1
MAX IV-laboratoriet 19 4 15 14 5
Gemensam förvaltning 15 -2 17 -16 31
Tekniska kst -45 8 -53 -57 12
Övriga verksamheter    1) -2 0 -2 0 -2
Justering 0 0 0 0 0
Summa -13 1 -14 -16 3
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Campus Hbg,  Lunds universitets Bibliotek
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Externa bidrag 
Lunds universitets bidragsinkomster (inflöde av nya bidragsmedel) under jan-mars 2017 
uppgår till 796 mnkr, en ökning med 54 mnkr jämfört med samma period 2016. 
Medicinska fakulteten (+46 mnkr) och MAX IV-laboratoriet (+20 mnkr) är de som ökat 
mest. Gemensamma förvaltningen (-9 mnkr) har visat störst minskning. 
 
Största bidragsinkomsterna för årets tre första månader visar Medicinska fakulteten       
(292 mnkr), LTH (152 mnkr) och MAX IV-laboratoriet (135 mnkr).  
 
I nedanstående tabell visas inkomsterna från de största finansiärerna jan-mars 2017. 


 
 


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. Oförbrukade bidrag uppgår per den 31 mars till 3 723 mnkr, en ökning 
med 97 mnkr sedan årsskiftet och en ökning med 222 mnkr sedan 31 mars 2016. De 
senaste årens stora ökning av oförbrukade bidrag har uppkommit inom MAX IV-
laboratoriet och så är fallet även denna period. De flesta fakulteter visar i stort på en 
oförändrad nivå av oförbrukade bidrag jämfört med samma period 2016. 
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Anställda 
Antalet anställda uttryckt som heltidsekvivalenter i mars 2017 uppgår till 6 583, vilket är 
en minskning med 74 jämfört med motsvarande bild i jämförelsemånaden december 2016. 
 
De flesta personalkategorier minskar i någon omfattning. De kategorier som minskar mest i 
antal är innehavare av doktorandtjänst (-46), professor (-9) och administrativ personal (-9). 
Procentuellt minskar bibliotekspersonal mest (-5%) och innehavare av doktorandtjänst 
(3,4%) 
 
Minskningarna inom kategorin innehavare av doktorandtjänst redovisas främst vid Lunds 
tekniska högskola (-18), Naturvetenskapliga fakulteten (-8) och Fakulteterna för humaniora 
och teologi (-6) samt Samhällsvetenskapliga fakulteten (-6). I kategorin professorer 
minskar Samhällsvetenskapliga fakulteten (-4) mest samt Naturvetenskapliga fakulteten  
(-2) och Medicinska fakulteten (-2). När det gäller kategorin administrativ personal så 
ligger den största minskningen på Ekonomihögskolan (-4,5)  
 
De två personalkategorier som har ökat är annan undervisande och forskande personal (11) 
samt meriteringsanställningar (4). Ökningarna inom personakategorin annan forskande och 
undervisande personal finns främst på Naturvetenskapliga fakulteten (14) och Medicinska 
fakulteten (8). Samtidigt som samma personalkategori visar en minskning på Lunds 
tekniska högskola (-11). I personalkategorin meriteringsanställningar ses ökningen på 
Samhällsvetenskapliga fakulteten (4). 
 
Fördelningen per anställningskategori framgår av nedanstående tabell.  


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


 


Antal heltidsekvivalenter per   
anställningskategori 2017-03-31 2016-12-31 antal %
Innehavare av doktorandtjänst 1 308 1354 -46 -3,4%
Meriteringsanställningar 293 289 4 1,4%
Lektor 866 870 -4 -0,5%
Professor 662 671 -9 -1,3%
Adjunkt 240 245 -5 -2,0%
Annan undervisande och forskande personal 960 949 11 1,2%
Administrativ personal 1 431 1440 -9 -0,6%
Bibliotekspersonal 152 160 -8 -5,0%
Teknisk personal 671 679 -8 -1,2%
Summa 6 583 6657 -74 -1,1%


Förändring
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Helårsprognos 2017 
Prognosen för 2017 visar ett överskott på 25 mnkr fördelat med 3 mnkr inom utbildning 
och 22 mnkr inom forskning. Prognostiserat resultat ligger 21 mnkr bättre än budget på 4 
mnkr, vilket med tanke på att omsättningen beräknas till cirka 8 miljarder får anses vara en 
mindre avvikelse, mindre än 0,3 %. 
 


 
 
Driftskostnaderna visade i budgeten en ökning jämfört med föregående års utfall och i 
prognosen görs det ytterligare en liten ökning, från 1839 mnkr till 1845 mnkr. Utfallet för 
2016 var 1 568 mnkr och det finns skäl att anta att driftskostnadernas utveckling inte 
kommer att vara så stark som prognosen visar.  
 
Prognosen över anslaget till grundutbildning som är gjord i maj visar ett beräknat utfall 
2017 som är cirka 90 mnkr över regeringens takbelopp (så kallad överproduktion). 
Universitetet har sedan tidigare sparat maximalt antal prestationer, och årets 
överproduktion kan därför inte ekonomiskt tillgodoräknas.  
 
Lokalkostnaderna prognostiseras till 32 mnkr högre än budgeterat. Detta består av en 
ökning med 24 mnkr på MAX IV och 23 mnkr på Medicinska fakulteten, samtidigt som 
LU Byggnad prognostiserar 15 mnkr mindre för lokalkostnader minskar pga avslutat avtal 
med AF Bostäder. 
 
De flesta förändringar beror på korrigering av felbudgetering. 
 
Vid ett prognostiserat överskott med 25 mnkr kommer myndighetskapitalet per den 31 
december 2017 att uppgå till 1 482 mnkr.   
 
Prognos per Fakultet 
De flesta fakulteterna visar på något bättre resultat i prognosen än i budget. Störst avvikelse 
visar Medicin. De fakulteter som visar på sämre resultat i prognosen än i budget är MAX 
IV och USV. 
 
Medicinska fakultetens överskott i prognosen är en ökning av forskningens resultat med 10 
mnkr, detta pga att bidragsinkomsterna ökat mer än förväntat och därmed tas inte 
statsbudgetmedel i anspråk i lika hög grad. På MAX IV ska det lägre resultatet täckas av 
positivt myndighetskapital. För USV beror det till största delen på ökade driftskostnader. 
 
Gemensamma förvaltningen visar en stor förändring i resultat per verksamhet vilket främst 
gäller LDC och beror på en felfördelning mellan utbildning och forskning i budget. 
Korrigering har gjorts i prognosen.  
 
Prognosen för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå och 
uppdelat på utbildning och forskning. 


prognos budget utfall
(mnkr) 2017 2017 förändring 2016


Utbildning 3 -30 33 -9


Forskning 22 34 -12 133


Totalt resultat 25 4 21 124
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Utbildning Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet 2017 2017
EHL 1 1 0
Humaniora, teologi -6 -6 0
Juridik -4 -4 0
Konst, musik, teater 1 0 1
LTH 7 4 3
Medicin -4 -1 -3
Natur -4 -5 1
Samhällsvetenskap -3 -2 -1
USV -2 -2 0
LUKOM 3 0 3
MAX IV-laboratoriet 0 0 0
Gemensam förvaltning 32 0 32
Tekniska kst -19 -15 -4
Övriga verksamheter 1) 1 0 1
Summa 3 -30 33
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Biblioteksdirektionen


 och Universitetsbiblioteket.


Forskning Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet 2017 2017
EHL 3 0 3
Humaniora, teologi -4 -4 0
Juridik -5 -5 0
Konst, musik, teater -1 -1 0
LTH -5 -6 1
Medicin 15 5 10
Natur 11 8 3
Samhällsvetenskap -1 -2 1
USV -14 -11 -3
LUKOM -4 -4 0
MAX IV-laboratoriet 14 18 -4
Gemensam förvaltning -41 -12 -29
Tekniska kst 54 47 7
Övriga verksamheter 1) 0 1 -1
Summa 22 34 -12
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Biblioteksdirektionen


 och Universitetsbiblioteket.


Totalt resultat Prognos Budget Avvikelse
per fakultet 2017 2017
EHL 4 1 3
Humaniora, teologi -10 -10 0
Juridik -9 -9 0
Konst, musik, teater 0 -1 1
LTH 2 -2 4
Medicin 11 4 7
Natur 7 3 4
Samhällsvetenskap -4 -4 0
USV -16 -13 -3
LUKOM -1 -4 3
MAX IV-laboratoriet 14 18 -4
Gemensam förvaltning -9 -12 3
Tekniska kst 35 32 3
Övriga verksamheter 1) 1 1 0
Summa 25 4 21
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Campus Hbg,  


Lunds universitets bibliotek
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Bilaga 1 Ekonomisk rapport 
Bilaga 2          Bedömningsrapport 
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Lunds universitet Ekonomisk rapport per 31 mars 2017 Bilaga 1
(mnkr)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- utfall utfall 
Totalt 31-mar-17 31-mar-17 % budget prognos 1 2016 2015
Intäkter
Anslag 1 137 1 128 9 0,8 4 511 4 511 4 400 3 946
Avgifter 196 184 12 6,7 735 786 732 754
Bidrag 704 760 -56 -7,3 3 039 3 048 2 964 2 776
Finansiella intäkter 2 2 0 14,3 7 9 17 25
Resultatandelar 0 0 0 0,0 0 0 3 12
Summa intäkter 2 039 2 073 -34 -1,6 8 292 8 354 8 116 7 513
Kostnader
Personal 1 329 1 246 83 6,6 4 985 4 989 4 945 4 850
Lokaler 250 247 4 1,4 986 1 018 1 004 1 008
Övrig drift 359 460 -101 -21,9 1 839 1 845 1 568 1 536
Finansiella kostnader 4 4 1 14,3 14 14 28 18
Avskrivningar 110 116 -6 -5,2 464 463 447 380
Summa kostnader 2 052 2 072 -20 -1,0 8 288 8 329 7 992 7 792


Kapitalförändring -13 1 -14 4 25 124 -279


Beräknat utg myndighetskapital 1 444 1 458 -14 -1,0 1 461 1 482 1 457 1 331


Transfereringar och uppbörd 35 59 -24 -40,9 237 250 268 807


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- utfall utfall
Utbildning 31-mar-17 31-mar-17 % budget prognos 1 2016 2015
Summa intäkter 618 614 4 0,6 2 457 2 502 2 397 2 445
Summa kostnader 645 622 23 3,7 2 487 2 499 2 406 2 404
Kapitalförändring -27 -8 -20 -30 3 -9 41


Beräknat utg myndighetskapital 331 351 -20 -5,6 328 361 358 366


Transfereringar och uppbörd 11 -11 -100,0 45 45 55 59


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- utfall utfall
Forskning/forskarutbildning 31-mar-17 31-mar-17 % budget prognos 1 2016 2015
Summa intäkter 1 456 1 459 -3 -0,2 5 835 5 851 5 719 5 068
Summa kostnader 1 442 1 450 -8 -0,6 5 801 5 829 5 586 5 388
Kapitalförändring 14 9 6 34 22 133 -320


Beräknat utg myndighetskapital 1 113 1 108 6 0,5 34 1 121 1 099 965


Transfereringar och uppbörd 35 48 -13 -27,1 192 205 213 748


antal        
31-mar-17


antal               
31-dec-16


föränd. 
antal


förändr.  
%


Innehavare av doktorandtjänst 1 308 1 354 -46 -3,4
Meriteringsanställningar 293 289 4 1,4
Lektor 866 870 -4 -0,5
Professor 662 671 -9 -1,3
Adjunkt 240 245 -5 -2,0
Annan underv & forskande personal 960 949 11 1,2
Administrativ personal 1 431 1 440 -9 -0,6
Bibliotekspersonal 152 160 -8 -5,0
Teknisk personal 671 679 -8 -1,2
Summa 6 583 6 657 -74 -1,1


Perioden Helår 2017


Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)


Föregående år
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Lunds universitet Ekonomisk rapport per 31 mars 2017 Bilaga 1


Diagrammet nedan visar utvecklingen av intäkter och kostnader under perioden 2004 till 2016 samt helårsprognos för 2017


Diagrammet nedan visar utvecklingen av de oförbrukade bidragen under perioden 2004 till mars 2017.
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Revidering av Lunds universitets arbetsordning 


Lunds universitets arbetsordning har genomgått en smärre revidering. 
Anledningen till revideringen är att nämnden för utredning av vetenskaplig 
oredlighet behöver byta namn för att bättre stämma överens med nämndens 
uppdrag. Förslaget är att det nya namnet för nämnden är nämnden för utredning av 
oredlighet i forskning.  


Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar fastställa Arbetsordning för Lunds universitet enligt bilaga. 


Bilaga 
Förslag till reviderad arbetsordning för Lunds universitet 
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ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET 
 
 
Fastställd av universitetsstyrelsen 2017-0206-1516, §17 xx 
 
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 
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 



http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Lunds_universitet_C.zip





2 
 


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: 
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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.  
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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 Nämnd för utredning av vetenskaplig 
oredlighet 
Vid Lunds universitet finns en nämnd för utredning av vetenskaplig oredlighet i forskning. 
(beslut 2015-03-19, STYR 2015/143).  
 
1.13 Antagningsnämnd 
Vid Lunds universitet finns en antagningsnämnd (beslut 1993-11-06, I A 19 10499/93). 
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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. Universitetets särskilda verksamheter ska ledas av en gemensam styrelse. 
1.14.3 Kultur- och museiverksamhet 
Kultur- och museiverksamheterna ska samlas i en organisation som leds av en styrelse.  
 
1.14.4 MAX IV- laboratoriet 
Vid Lunds universitet finns en nationell forskningsanläggning i form av ett elektronaccelerator-
laboratorium benämnt MAX IV-laboratoriet. MAX IV leds av en styrelse (Förordning om den 
nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i 
Lund (1994:946)).  
 
1.14.5 Lunds universitets bibliotek 
Vid Lunds universitet ska biblioteksverksamheten vara samlad i en organisation benämnd Lunds 
universitets bibliotek (LUB) som leds av en styrelse. Det ska finnas en universitetsbibliotekarie.   
 
1.15 Institutioner och motsvarande enheter 
Universitetets undervisnings- och forskningsverksamhet ska bedrivas vid institutioner, inom 
universitetets särskilda verksamheter eller inom motsvarande enheter enligt särskilt beslut.  
 
1.15.1 Institutionsstyrelse 
Vid varje institution eller varje annan motsvarande enhet ska det finnas en 
institutionsstyrelse/motsvarande som ska vara dess högsta beslutande organ. 
 
1.16 Universitetsförvaltning 
Vid universitetet finns en universitetsförvaltning. Det ska finnas en förvaltningschef och en 
ställföreträdande förvaltningschef.  
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2  Ledning och ledningsorgan för Lunds universitet 
 
2.1 Universitetsstyrelse 
Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att 
dess uppgifter fullgörs (2 kap. 2 § HL).  
Styrelsen ansvarar såsom universitetets ledning inför regeringen för verksamheten och ska se till 
att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och enligt de förpliktelser som följer av Sveriges 
medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt 
att myndigheten hushållar väl med statens medel (3 § myndighetsförordningen (2007:515), 
nedan MF). 
 
Styrelsen ska själv besluta (2 kap. 2 § HF): 
• i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation, 
• om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt 


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


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


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


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


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


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


övriga anställda och studenter i samband med beredning av ärende om anställning av rektor 
(2 kap. 8 § andra stycket HF), utseende av prorektor (2 kap. 10 § HF) samt val av 
lärarrepresentanter (2 kap. 7 a § första stycket). 
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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 beslut om 
universitetsövergripande riskvärdering och bedömning av 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). 
Prorektor utses av styrelsen (2 kap. 10 § andra stycket HF). 
 
Processen ska följa följande ordning: 
• Universitetsstyrelsen utser inom sig en beredningsgrupp. 
• Universitetsstyrelsens första uppgift är att efter hörande i universitetskollegiet fastställa en 


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


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


 
I processen ska jämställdhetsaspekten särskilt beaktas (2 kap. 8 § HF). 
 
2.9 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. 
Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i 
detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
• Inom universitetskollegiet ska finnas ett arbetsutskott. Det ska bestå av högst sju ledamöter 


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


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


• Vid val av 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. 
 
Ställföreträdande förvaltningschef utses av rektor efter samråd med förvaltningschefen. 
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2.12 Universitetsgemensam utbildningsnämnd 
 
Uppdrag  
Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad 
nivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. 
Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.  
 
Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till 
nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
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 
(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).  
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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 enligt förslag från USV:s styrelse. Studenterna har rätt att vara representerade med tre 
ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelsen och utses av rektor. Student-
representanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). 
Mandatperioden för ledamöterna i forskningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
2.15 Universitetets särskilda verksamheter 
Inom USV finns forsknings- och utbildningsverksamheter som av särskilda skäl organiseras på 
universitetsgemensam nivå. Rektor beslutar om att inrätta eller avsluta verksamhet inom USV. 
USV ska ledas av en styrelse. USV:s styrelse ska ha ett samlat ansvar för verksamhet, 
samordning och samverkan med övriga verksamheter inom LU. Rektor fattar beslut om närmare 
uppdrag för USV:s styrelse. Verksamheternas placering inom USV ska utvärderas 
återkommande. Om inte särskilda skäl föreligger ska de integreras i fakulteternas verksamhet.  
 
Organisation och sammansättning för USV:s -styrelse 
Styrelsen för USV ska bestå av en ordförande som utses av rektor, tre företrädare för enheterna 
inom USV som utses av rektor på förslag från USV:s enheter, tre företrädare för fakulteterna 
som utses av rektor efter förslag från Rektors ledningsråd och två externa ledamöter som utses av 
rektor efter förslag från USV:s enheter. Rektor utfärdar närmare föreskrifter om förfarandet. 
Studenterna har rätt att vara representerade i styrelsen för USV med tre ledamöter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). USV:s styrelse utser vice ordförande inom sig. Mandatperioden för ledamöterna i 
USV:s styrelse är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år.  
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
styrelsens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101). 
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 Varje enhet inom USV ska ledas av en styrelse och en föreståndare (motsvarande prefekt) om 
inte synnerliga skäl föreligger. En majoritet av styrelsens ledamöter ska vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769).  
 
Företrädare för personalorganisationerna har härutöver närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101).  
 
2.16 Kultur- och museiverksamhet 
Rektor beslutar om att föra verksamheter till eller från Kultur- och museiverksamheten. Kultur- 
och museiverksamheten vid Lunds universitet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska ha ett 
samlat ansvar för verksamhet och samordning samt för samverkan med övriga verksamheter 
inom Lunds universitet. Rektor fattar beslut om närmare uppdrag för styrelsen.  
 
Organisation och sammansättning 
Styrelsen ska bestå av föreståndarna för vardera av de ingående verksamheterna samt fyra 
externa ledamöter. Dessa utses av rektor efter förslag från verksamheterna. Rektor utfärdar 
närmare föreskrifter om förfarandet. En av de externa ledamöterna ska vara ordförande och utses 
av rektor. Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Studenterna har rätt att ha två representanter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
2.17  MAX IV-laboratoriet 
MAX IV-laboratoriet ska ledas av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande och åtta andra 
ledamöter. Samtliga ledamöter utses av styrelsen för Lunds universitet i samråd med 
Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem. (Förordning om den nationella 
forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund, 5§). 
 
Sammansättningen av styrelsen regleras närmare i överenskommelse mellan universitetet, 
Vetenskapsrådet och Vinnova (beslut 2010-06-28, LS 2010/544). 
 
Vid MAX IV-laboratoriet finns en direktör som utses av styrelsen (SFS 1994:946). (Förordning 
om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-
laboratoriet) i Lund 3§). 
 
2.18 Lunds universitets bibliotek 
Vid Lunds universitet ska biblioteksverksamheten vara samlad i en organisation benämnd Lunds 
universitets bibliotek (LUB). Lunds universitets bibliotek omfattar ett universitetsbibliotek (UB) 
och fakultetsbibliotek. Övriga bibliotek inom universitetet kan rektor på begäran besluta att föra 
till eller från LUB. 
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Universitetsbibliotekarien har övergripande ansvar för biblioteksverksamheten och dess 
utveckling vid Lunds universitet. Universitetsbibliotekarien anställs av rektor. Universitets-
bibliotekarien är chef för UB. Rektor fattar beslut om universitetsbibliotekariens övriga uppdrag. 
 
Verksamheten vid Lunds universitets bibliotek ska ledas av en styrelse. I styrelsen ska ingå en 
ordförande som utses av rektor, universitetsbibliotekarien, tre externa ledamöter samt en 
representant för varje fakultet utsedd av fakultetsstyrelserna. De externa ledamöterna utses av 
rektor efter förslag från LUB. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Mandatperioden för ledamöterna i 
styrelsen för LUB är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
 
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. 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 
minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med 
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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. 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. 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 
sig. Härutöver får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro-, yttrande- 
och förslagsrätt i valberedningen.  
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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. 
  







19 
 


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 i kraft 2017-0206-1516-och ersätter då Arbetsordning för Lunds 
universitet fastställd av universitetsstyrelsen 20162017-0602-2215, dnr STYR 2016/1486STYR 
2016/702. 
 
Övergångsbestämmelser 
Bestämmelsen avseende valberedningens sammansättning och storlek i avsnitt 3.8 träder i kraft 
för valberedning som väljs efter 2017-02-15. 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).  
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2017-03-31 – 2017-05-24  


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse/ 
gäst/ 
adjungerad 


Anställd 
fr.o.m 


Fleura Bahrdi EHL Marknadsföring Gäst 2017-05-01 


Johan Mauritsson LTH Atomfysik med 
inriktning mot 
attosekundfysik 


Befordran 2017-04-06 


Annette Agardh Med fak Global hälsa Befordran 2017-04-06 


Johan Nilsson Med fak Thoraxkirurgi med 
särskild inrikning mot 
thoraxtransplantation 


Adjungerad 2017-05-01 


Karin Brundell-Freij LTH Trafikplanering, 
särskild inriktning mot 
kollektivtrafik 


Adjungerad 2017-05-01 


Christine Wamsler Sam fak Hållbarhetsvetenskap Befordran 2017-04-20 


Anders Christensson Med fak Njurmedicin Adjungerad 2017-05-01 


Anna Stradner Nat fak Fysikalisk kemi med 
inriktning mot 
biokolloider studerade 
med 
spridningsmetoder 


Befordran 2017-04-27 


Joakim Bood LTH Förbränningsfysik med 
inriktning mot 
laserdiagnostik 


Befordran 2017-05-04 


Oskar Hansson Med fak Neurologi med 
särskild inriktning mot 
minnesforskning 


Befordran 2017-05-11 


2017-05-30 
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Karin Leandersson Med fak Experimentell patologi 


med inriktning mot 
human 
tumörimmunologi 


Befordran 2017-05-11 


Maria Björkqvist Med fak Fysiologi med 
inriktning mot 
farmakologi 


Befordran 2017-06-01 


Joyce Burnett EHL Ekonomisk historia Gäst 2017-10-16 


Friederike Mengel EHL Nationalekonomi Gäst 2017-08-01 


Marie Kratz EHL Statistik Gäst 207-07-01 
 
 
 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2017. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
Kvinnor 


 
 
 


Män 
32 st. 56 % 44 % 


Utlysningar 2 st. 1 st. 
Befordringar 6 st. 5 st. 


Kallelser - - 
Gäst 8 st. 2 st. 


Adjungerad 2 st. 6 st. 
 
 
Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2016. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
 


Kvinnor 


 
 
 


Män 
66 st. 44 % 56 % 


Utlysningar 3 st. 9 st. 
Befordringar 14 st. 13 st. 


Kallelser 1 st. - 
Gäst 8 st. 6 st. 


Adjungerad 3 st. 9 st. 
 
 
Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2015. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
 


Kvinnor 


 
 
 


Män 
56 st. 34 % 66 % 


Utlysningar 2 st. 10 st. 
Befordringar 7 st. 13 st. 


Kallelser - 1 st. 
Gäst 7 st. 3 st. 


Adjungerad 3 st. 10 st. 
 





		Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut fattade under perioden 2017-03-31 – 2017-05-24
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Dnr STYR 2017/783 


ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET 


Fastställd av universitetsstyrelsen 2017-06-16, §19 


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 
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 
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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 
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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. Universitetets särskilda verksamheter ska ledas av en gemensam styrelse. 
1.14.3 Kultur- och museiverksamhet 
Kultur- och museiverksamheterna ska samlas i en organisation som leds av en styrelse.  
 
1.14.4 MAX IV- laboratoriet 
Vid Lunds universitet finns en nationell forskningsanläggning i form av ett elektronaccelerator-
laboratorium benämnt MAX IV-laboratoriet. MAX IV leds av en styrelse (Förordning om den 
nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i 
Lund (1994:946)).  
 
1.14.5 Lunds universitets bibliotek 
Vid Lunds universitet ska biblioteksverksamheten vara samlad i en organisation benämnd Lunds 
universitets bibliotek (LUB) som leds av en styrelse. Det ska finnas en universitetsbibliotekarie.   
 
1.15 Institutioner och motsvarande enheter 
Universitetets undervisnings- och forskningsverksamhet ska bedrivas vid institutioner, inom 
universitetets särskilda verksamheter eller inom motsvarande enheter enligt särskilt beslut.  
 
1.15.1 Institutionsstyrelse 
Vid varje institution eller varje annan motsvarande enhet ska det finnas en 
institutionsstyrelse/motsvarande som ska vara dess högsta beslutande organ. 
 
1.16 Universitetsförvaltning 
Vid universitetet finns en universitetsförvaltning. Det ska finnas en förvaltningschef och en 
ställföreträdande förvaltningschef.  
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2  Ledning och ledningsorgan för Lunds universitet 
 
2.1 Universitetsstyrelse 
Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att 
dess uppgifter fullgörs (2 kap. 2 § HL).  
Styrelsen ansvarar såsom universitetets ledning inför regeringen för verksamheten och ska se till 
att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och enligt de förpliktelser som följer av Sveriges 
medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt 
att myndigheten hushållar väl med statens medel (3 § myndighetsförordningen (2007:515), 
nedan MF). 
 
Styrelsen ska själv besluta (2 kap. 2 § HF): 
 i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation, 
 om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt 


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


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


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


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


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


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


övriga anställda och studenter i samband med beredning av ärende om anställning av rektor 
(2 kap. 8 § andra stycket HF), utseende av prorektor (2 kap. 10 § HF) samt val av 
lärarrepresentanter (2 kap. 7 a § första stycket). 
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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 beslut om 
universitetsövergripande riskvärdering och bedömning av 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). 
Prorektor utses av styrelsen (2 kap. 10 § andra stycket HF). 
 
Processen ska följa följande ordning: 
 Universitetsstyrelsen utser inom sig en beredningsgrupp. 
 Universitetsstyrelsens första uppgift är att efter hörande i universitetskollegiet fastställa en 


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


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


 
I processen ska jämställdhetsaspekten särskilt beaktas (2 kap. 8 § HF). 
 
2.9 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. 
Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i 
detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
 Inom universitetskollegiet ska finnas ett arbetsutskott. Det ska bestå av högst sju ledamöter 


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


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


 Vid val av 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. 
 
Ställföreträdande förvaltningschef utses av rektor efter samråd med förvaltningschefen. 
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2.12 Universitetsgemensam utbildningsnämnd 
 
Uppdrag  
Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad 
nivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. 
Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.  
 
Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till 
nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
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 
(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).  
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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 enligt förslag från USV:s styrelse. Studenterna har rätt att vara representerade med tre 
ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelsen och utses av rektor. Student-
representanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). 
Mandatperioden för ledamöterna i forskningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
2.15 Universitetets särskilda verksamheter 
Inom USV finns forsknings- och utbildningsverksamheter som av särskilda skäl organiseras på 
universitetsgemensam nivå. Rektor beslutar om att inrätta eller avsluta verksamhet inom USV. 
USV ska ledas av en styrelse. USV:s styrelse ska ha ett samlat ansvar för verksamhet, 
samordning och samverkan med övriga verksamheter inom LU. Rektor fattar beslut om närmare 
uppdrag för USV:s styrelse. Verksamheternas placering inom USV ska utvärderas 
återkommande. Om inte särskilda skäl föreligger ska de integreras i fakulteternas verksamhet.  
 
Organisation och sammansättning för USV:s -styrelse 
Styrelsen för USV ska bestå av en ordförande som utses av rektor, tre företrädare för enheterna 
inom USV som utses av rektor på förslag från USV:s enheter, tre företrädare för fakulteterna 
som utses av rektor efter förslag från Rektors ledningsråd och två externa ledamöter som utses av 
rektor efter förslag från USV:s enheter. Rektor utfärdar närmare föreskrifter om förfarandet. 
Studenterna har rätt att vara representerade i styrelsen för USV med tre ledamöter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). USV:s styrelse utser vice ordförande inom sig. Mandatperioden för ledamöterna i 
USV:s styrelse är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år.  
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
styrelsens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101). 
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 Varje enhet inom USV ska ledas av en styrelse och en föreståndare (motsvarande prefekt) om 
inte synnerliga skäl föreligger. En majoritet av styrelsens ledamöter ska vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769).  
 
Företrädare för personalorganisationerna har härutöver närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101).  
 
2.16 Kultur- och museiverksamhet 
Rektor beslutar om att föra verksamheter till eller från Kultur- och museiverksamheten. Kultur- 
och museiverksamheten vid Lunds universitet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska ha ett 
samlat ansvar för verksamhet och samordning samt för samverkan med övriga verksamheter 
inom Lunds universitet. Rektor fattar beslut om närmare uppdrag för styrelsen.  
 
Organisation och sammansättning 
Styrelsen ska bestå av föreståndarna för vardera av de ingående verksamheterna samt fyra 
externa ledamöter. Dessa utses av rektor efter förslag från verksamheterna. Rektor utfärdar 
närmare föreskrifter om förfarandet. En av de externa ledamöterna ska vara ordförande och utses 
av rektor. Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Studenterna har rätt att ha två representanter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
2.17  MAX IV-laboratoriet 
MAX IV-laboratoriet ska ledas av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande och åtta andra 
ledamöter. Samtliga ledamöter utses av styrelsen för Lunds universitet i samråd med 
Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem. (Förordning om den nationella 
forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund, 5§). 
 
Sammansättningen av styrelsen regleras närmare i överenskommelse mellan universitetet, 
Vetenskapsrådet och Vinnova (beslut 2010-06-28, LS 2010/544). 
 
Vid MAX IV-laboratoriet finns en direktör som utses av styrelsen (SFS 1994:946). (Förordning 
om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-
laboratoriet) i Lund 3§). 
 
2.18 Lunds universitets bibliotek 
Vid Lunds universitet ska biblioteksverksamheten vara samlad i en organisation benämnd Lunds 
universitets bibliotek (LUB). Lunds universitets bibliotek omfattar ett universitetsbibliotek (UB) 
och fakultetsbibliotek. Övriga bibliotek inom universitetet kan rektor på begäran besluta att föra 
till eller från LUB. 
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Universitetsbibliotekarien har övergripande ansvar för biblioteksverksamheten och dess 
utveckling vid Lunds universitet. Universitetsbibliotekarien anställs av rektor. Universitets-
bibliotekarien är chef för UB. Rektor fattar beslut om universitetsbibliotekariens övriga uppdrag. 
 
Verksamheten vid Lunds universitets bibliotek ska ledas av en styrelse. I styrelsen ska ingå en 
ordförande som utses av rektor, universitetsbibliotekarien, tre externa ledamöter samt en 
representant för varje fakultet utsedd av fakultetsstyrelserna. De externa ledamöterna utses av 
rektor efter förslag från LUB. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Mandatperioden för ledamöterna i 
styrelsen för LUB är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
 
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. 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 
minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med 
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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. 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. 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 
sig. Härutöver får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro-, yttrande- 
och förslagsrätt i valberedningen.  
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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 i kraft 2017-06-16-och ersätter då Arbetsordning för Lunds universitet 
fastställd av universitetsstyrelsen 2017-02-15, dnr STYR 2016/1486. 
 
Övergångsbestämmelser 
Bestämmelsen avseende valberedningens sammansättning och storlek i avsnitt 3.8 träder i kraft 
för valberedning som väljs efter 2017-02-15. 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).  
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Utseende av rektors ställföreträdare, prorektor, från 1 juli 2017 


Enligt HF 2 kap 10 § ska rektor ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe 
när han eller hon inte är i tjänst. Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den 
utsträckning som rektor bestämmer. Enligt universitetets arbetsordning benämns 
ställföreträdaren prorektor. 


Nuvarande prorektor Eva Wiberg har utsetts till rektor för Göteborgs universitet 
fr o m 1 juli 2017. Universitetsstyrelsen fattade vid sammanträde 15 februari 2017 
beslut om process för rekrytering av ny prorektor och fastställde efter hörande i 
universitetskollegiet en kravprofil i mars 2017.  


Styrelsen framförde redan tidigt i processen vikten av att möjliggöra sökandet av 
kandidater både inom och utom Lunds universitet. Detta för att få ett så brett 
sökfält som möjligt och öka möjligheterna att finna en prorektor som på bästa sätt 
kompletterar rektor. Från universitetskollegiets sida har det redan från början 
uttryckts en tydlig önskan om att beredningsgruppen ska presentera fler än en 
kandidat för kollegiet att ta ställning till. Beredningsgruppen har stor respekt för 
denna önskan. Processen har under våren löpt på planenligt. Dock konstaterade 
beredningsgruppen vid möte 19 maj att för att kunna tillgodose kollegiets önskan 
om flera kandidater behövdes ytterligare tid i processen. Utifrån detta beslutade 
beredningsgruppen att föreslå en reviderad tidplan för universitetsstyrelsen vid 
mötet 16 juni.  


Beredningsgruppen föreslår därför att styrelsen fattar beslut om justerad tidplan 
samt om prorektor för viss tid enligt förslag nedan. 


a. Förslag till beslut om justerad tidplan för processen att utse prorektor


Universitetsstyrelsen föreslås besluta om följande justerade tidplan för den fortsatta 
processen: 


Juni - augusti Beredning sker i beredningsgruppen  


September Hörande av studenter, lärare och övriga anställda sker genom 
universitetskollegiet 


20 september Beslut om prorektor fattas av universitetsstyrelsen  
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b. Förslag till beslut om prorektor för viss tid 
 
Universitetsstyrelsen föreslås besluta att utse Stacey Ristinmaa Sörenson till 
prorektor fr o m 2017-07-01 t o m 2017-12-31, dock längst till dess att ny prorektor 
tillträder uppdraget. 
 
 
 





		Utseende av rektors ställföreträdare, prorektor, från 1 juli 2017
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Den strategiska planen – från tanke till handling 


Den 12 december 2016 fastställde universitetsstyrelsen en ny strategisk plan för Lunds 
universitet. Planens utgångspunkt är att en tydlig strategisk förflyttning krävs för att 
Lunds universitet ska fortsätta att utvecklas som en stabil bärare av kunskapskultur i en 
föränderlig omvärld och stärka sin position som ett ledande lärosäte och en inspirerande 
samhällskraft.  


Arbetet med att ta fram den strategiska planen skedde under ett och ett halvt år. Under 
denna tid diskuterades planen vid en mängd olika möten, både i mindre arbetsgrupper, vid 
möten med fakulteter och andra enheter och i flera större rektorsseminarier. Genom detta 
arbete blev planen väl känd vilket kommer att underlätta implementering. Planen lyfts nu 
också vid olika möten inom universitetet. 


Den strategiska planen ska gälla i 10 år, 2017-2026, och innehåller en värdegrund och 
lyfter fram sex prioriterade utvecklingsområden. Var och en av de sex prioriterade 
områdena har specificerats i ett antal delmål, totalt 27 stycken, vilka ligger till grund för 
implementering. Alla dessa kan inte genomföras samtidigt och därför behövs 
prioriteringar vid olika tidpunkter. 


En väsentlig del i implementeringen av den strategiska planen är att den är nära 
sammankopplad med den årliga verksamhetsplanen. Varje år kommer ett antal av de 27 
punkterna att lyftas i verksamhetsplanen som fastställs av universitetsstyrelsen. Specifika 
ansatser kommer därvid att definieras och resurssättas. Exempelvis föreslås följande 
punkter att lyftas i verksamhetsplanen 2018: 


• Grundutbildning, forskarutbildning och forskning ska sträva efter högsta kvalitet
• Utbildning och forskning ska sammanflätas i lärandemiljöer
• Gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten inom Lunds universitet


och med andra lärosäten ska stimuleras, nya samarbeten utvecklas och hinder för
samverkan ska undanröjas


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


• Lunds universitet ska ta ett stort samhällsansvar och möta de globala
utmaningarna


• Lunds universitet ska vara en inflytelserik röst i vetenskapssamhället,
samhällsdebatten och kulturlivet


• Lunds universitet ska ha strategiska förankrade internationella partnerskap och
aktivt delta i tongivande internationella nätverk


• Det kollegiala ledarskapet ska utvecklas
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• 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 utmärkas av god studiemiljö med gott pedagogiskt stöd 
• Tydliga karriärvägar ska säkerställas och universitetet ska arbeta strategiskt med 


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


säkra likabehandling 
• Kulturverksamheten ska lyftas fram som en del av universitetets attraktivitet 
• Lunds universitet ska leda den komplexa utvecklingen av MAX IV och vara aktiv 


i utvecklingen av ESS 
• Universitetet ska vara en nod för samarbeten kring MAX IV och ESS samt vara 


en drivande kraft i utvecklingen av Science Village Scandinavia 
 
För flera av punkterna föreslås att specifika åtgärder genomförs, för vilka föreslås 
avsättas särskilda resurser. För andra punkter avsätts inte specifika resurser utan dessa 
prioriteras i fakulteternas arbete. Genom detta förfaringssätt erhålls en direkt koppling 
mellan de övergripande tankarna och delmålen i den strategiska planen med 
implementering. Genom att också detta sker i den årliga verksamhetsplanen kommer 
varje delmål att kunna genomföras under planens 10-åriga period. 
 
Den strategiska planen kommer också att vara grund för fakulteterna och den 
gemensamma förvaltningen och de olika målen kommer därvid att lyftas i deras 
strategiska planer och inkorporeras i verksamhetsplanering och resurssättning. 
 
Genom att årligen i verksamhetsplanen lyfta fram ett antal av punkterna i den strategiska 
planen kommer planen kontinuerligt att diskuteras och implementeras. En övergripande 
uppföljning av de olika delmålen och planens övergripande mål kommer också att ske år 
2021, då den varit i bruk under halva sin löptid. Rektor kommer att senast 30 juni 2020 
besluta hur denna uppföljning ska ske. Genom detta målmedvetna fokus på den 
strategiska planen såväl vid dess framtagande, implementering och uppföljning skapas 
förutsättningar att den blir ett levande dokument med fokus på de prioriterade områden 
som den definierat.   
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden välkomnar alla, särskilt nya ledamöter, och förklarar mötet öppnat.  
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.  
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Gunnar Wetterberg att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2017-04-21 till handlingarna. 
 


5 Beslut att utse av vice ordförande för styrelsen 
 
Styrelsen beslutar att utse Anna Stellinger till vice ordförande för universitetsstyrelsen. 
 
Anna Stellinger deltar inte i beslutet. 
 


6 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 6 a 
 
Torbjörn von Schantz informerar om aktuella frågor och styrelsen diskuterar kring dessa. 
Bl a lyfts frågan om finansiering av MAX IV. 
 
Eva Wiberg tackar för sin tid i styrelsen inför att hon lämnar sitt uppdrag som prorektor 
30 juni. 
  


b) Rapport från LUS 
 
Johan Reimer informerar om bl a följande aktuella frågor: 
- studentbarometer, en enkätundersökning som inkluderar psykosocial arbetsmiljö 
kommer att genomföras kommande verksamhetsår, 
- revidering av studenternas rättighetslista, 
- firande av 150-år av studentinflytande, 
- arbetet med jämställdhet- och likabehandling på universitetsnivån. 


 
c) Rapport från revisionsutskottet 


 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- granskning av strategisk IT-styrning. Styrelsen uppdrar åt rektor att i sitt svar på 
internrevisionens rapport även redogöra för en tydlig tidplan för arbetet, 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
- universitetets rutiner avseende förhyrning och andrahandsuthyrning av lokaler och 
bostäder,  
- svar på internrevisionens granskningar. 
 


d) Rapport från riskutskottet 
 Föredragande: Tim Ekberg  
 
Tim redogör för arbetet i riskutskottet. 
 


e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 
 Förteckning 2017-06-02 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 6 e 
 


f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 
 Förteckning 2017-05-30 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 6 f 
 


7 Beslut om utseende av ledamöter i revisionsutskottet 
 
 PM från 2017-06-15 
 Bilaga § 7 
 Dnr STYR 2017/838 
 Föredragande: Gunilla Norberg 
 
Styrelsen beslutar  
- att utse Anna Stellinger som ledamot i revisionsutskottet för tiden 1 maj 2017 till och med 
30 april 2020 
- att utse Wanja Lundby-Wedin som ledamot i revisionsutskottet för tiden 1 maj 2017 till och 
med 30 april 2020 
 
Anna Stellinger och Wanja Lundby-Wedin deltar ej i beslutet. 
 


8 Beslut om utseende av ledamöter i riskutskottet 
 
 PM från Planering 2017-05-29 
 Bilaga § 8 
 Dnr STYR 2017/817 
 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Styrelsen beslutar att utse följande att vara ledamöter i universitetsstyrelsens riskutskott: 
- professor Anne L’Huillier 
- chefsekonom Annika Winsth 
 


 Anne L’Huillier deltar ej i beslutet. 
 


9 Rekrytering av prorektor från 1 juli 2017 
 
 PM från universitetsledningens kansli 2017-06-08 
 Bilaga § 9 
 Dnr STYR 2017/187 







 4 (8) 
 
§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 Föredragande: Jonas Hafström 
 
Jonas Hafström redogör för processen att rekrytera prorektor så här långt. 
 


a.  Reviderad tidplan 
 


Styrelsen beslutar om justerad tidplan för den fortsatta processen enligt följande 
 
juni-augusti Beredning sker i beredningsgruppen 


 
 september  Hörande av studenter, lärare och övriga anställda sker genom 


  universitetskollegiet 
 
20 september Beslut om prorektor fattas av universitetsstyrelsen 
 
Styrelsen beslutar även att den beredningsgrupp som utsågs 15 februari fortsätter sitt 
uppdrag och slutför arbetet med att ta fram förslag till prorektor. 
 


b. Utseende av prorektor för viss tid 
 


Universitetsstyrelsen beslutar att utse Stacey Ristinmaa Sörensen till prorektor fr o m 2017-
07-01 t o m 2017-12-31, dock längst till dess att ny prorektor tillträder uppdraget. 
 
Ordförande meddelar slutligen att regeringen 2017-06-15 fattat beslut om att Torbjörn von 
Schantz anställning som rektor för Lunds universitet för perioden 2019-03-01-- 2020-12-31. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 


 
10 Information om kvartalsutfall 31 mars och prognos för 2017 


 
 PM från sektionen Ekonomi 2017-05-24 
 Bilaga § 10 
 Dnr V 2017/517 
 Föredragande: Filip Bengtsson 
 
Filip Bengtsson, ny ekonomidirektör för Lunds universitet, presenterar sig kort samt redogör 
för kvartalsutfall per 31 mars och prognos 2017. 
 


11 Delegation av beslut om delårsrapport 
 
 PM från sektionen Ekonomi 2017-05-19 
 Bilaga § 11 
 Dnr STYR 2017/86 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Styrelsen uppdrar år styrelsens ordförande att efter samråd med rektor avge delårsrapport för 
Lunds universitet avseende perioden 1 januari 2017 – 30 juni 2017. 
 


12 Presentation av plan för uppföljning av den strategiska planen 
 
 PM från vicerektor Bo Ahrén 2017-05-30 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 Bilaga § 12 
 Dnr STYR 2017/833 
 Föredragande: Torbjörn von Schantz  
 
Rektor redogör för hur det fortsatta arbetet med implementering och uppföljning kommer att 
ske. Styrelsen ställer sig bakom planen för det fortsatta arbetet. 
 


13 Information och diskussion inför kommande beslut om verksamhetsplan och 
resursfördelning  
 
 Utkast till verksamhetsplan och resursfördelning 2018 från Planering 2017-06-01 
 Bilaga § 13 
 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Styrelsen önskar att vid kommande möten dels ha en väl förberedd diskussion kring 
anställningar, dels en fördjupad diskussion kring universitetets resursfördelning.  
 


14 Beslut om antagningsordning för forskarutbildning  
 
 PM från Forskningsservice 2017-06-02 
 Bilaga § 14 a 
 
 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 
 Bilaga § 14 b 
 
 Dnr STYR 2017/1285 
 Föredragande: Susanne Kristensson  
 
Styrelsen beslutar fastställa Antagningsordning för utbildning på forskarnivå enligt bilaga 
§ 14 b.  
 
Styrelsen uppdrar åt rektor att ta fram en plan för att följa upp hur beslutet tillämpas. 
 


15 Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna stiftelser och 
ändamålsbundna donationer 
 
 PM från Stiftelseförvaltning 2017-05-24 
 Bilaga § 15 
 Dnr V 2017/909 
 Föredragande: Klemens Ganslandt  
 
Information och diskussion.  
 


16 Beslut om fastställande av årsredovisning och utdelning för Lunds universitets 
anknutna stiftelser 
 
  PM från Stiftelseförvaltning 2017-05-19 
  Bilaga § 16 a 
 
  Årsredovisning för anknutna stiftelser vid Lunds universitet samt  
  revisionsmemorandum 2016  
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  Bilaga § 16 b 
 
  Dnr V 2017/917 
  Föredragande: Klemens Ganslandt 
 
Styrelsen beslutar  
- att fastställa årsredovisning för 2016 för anknutna stiftelser vid Lunds universitet, 
- att dela ut 65 Mkr från de samförvaltade stiftelserna avseende 2016 eller begärt belopp efter 
särskild prövning, 
- att från övriga anknutna stiftelser dela ut utdelningsbra avkastning som uppkommit under 
2016 eller begärt belopp efter särskild prövning. 
 


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


 
  PM från LU Innovation 2017-06-02 
  Bilaga § 17 
  Dnr STYR 2017/825 
  Föredragande: Linus Wiebe 
 
Styrelsen beslutar  
 
-  att till stämmoombud för ordinarie bolagsstämma 2017, 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 § 17:1;  
- att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag och att ansvarsfrihet beviljas för 


styrelseledamöter och verkställande direktör i enlighet med rekommendation i 
revisionsberättelsen, se bilaga § 17:2;  


- att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 2 prisbasbelopp till 
styrelseordföranden och 1,5 prisbasbelopp till vice ordföranden samt 1 prisbasbelopp 
till övriga styrelseledamöter vardera. Arvode utgår dock ej till representanter från 
och anställda vid Lunds universitet. Arvode till revisor ska utgå enligt 
kostnadsräkning från denne. 


- att utse följande personer till ledamöter i styrelsen: 
 


 Bo Ahrén, vicerektor Lunds universitet 
 Christer Fåhreus, entreprenör 
 Sarah Fredriksson, styrelseordförande Genovis mm 
 Bert Nordberg, styrelseordförande Vestas, Sigma Connectivity mm 
 Ann-Katrin Bäcklund, dekan vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet 
 Damon Tojjar, student utsedd av LUS 
 Jeanette Andersson, VD Jelifa AB mm 


Jonas Gallon, E-hälsosamordnare vid Region Skåne 
 
- att utse Bo Ahrén till ordförande i styrelsen och Bert Nordberg till vice ordförande i 


styrelsen; samt  
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
- att utse revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i Holdingbolaget. Huvudansvarig 


revisor är Maria Ekelund.  
 


 Ann-Katrin Bäcklund deltar ej i beslutet. 
 
 Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 
18 Utseende av revisorer för Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet, 


Gerdahallen  
 
 PM från förvaltningschefen 2017-05-30 
 Bilaga § 18 
 Dnr STYR 2017/832 
 Föredragande: Susanne Kristensson) 
 
Styrelsen beslutar att utse auktoriserad revisor Anders Thulin och auktoriserad revisor Boel 
Hellberg till revisorer för Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet för 
perioden 2017-07-01—2019-06-30.  
 


19 Revidering av arbetsordning för Lunds universitet  
 
 PM 2017-05-29 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 19 a 
 
 Arbetsordning för Lunds universitet 
 Bilaga 19 b 
 
 Dnr STYR 2017/783 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Styrelsen beslutar fastställa Arbetsordning för Lunds universitet enligt bilaga § 19 b.  
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 


20 Presentation och analys av kvalitetsdialoger med fakulteterna 
 
 PM från Kvalitet och utvärdering 2017-06-01 
 Bilaga § 20 
 Dnr STYR 2017/275 
 Föredragande: Bo-Anders Jönsson och Åsa Ekberg 
 
Information och diskussion. 
 


21 Eventuellt övrigt 
 
Ordförande tackar de avgående studentrepresentanterna Emil Nilsson, Cecilia Skoug och 
Oskar Styf för ett väl utfört arbete i styrelsen. 
 
Ordförande tackar även Eva Wiberg för hennes tid som prorektor och önskar henne stort 
lycka till med sin nya anställning som rektor för Göteborgs universitet. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Gunnar Wetterberg 





		Närvarande

		Ledamöter

		Bengtsson-Rijavic, Ingrid Strategisk rådgivare Allmänföreträdare

		Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare

		Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande

		Lundby-Wedin, Wanja Vice ordförande Allmänföreträdare

		Mandersson, Magnus Vice koncernchef Allmänföreträdare

		Nilsson, Emil Student  Studentrepresentant L’Huillier, Anne Professor Allmänföreträdare

		Skoug, Cecilia Student  Studentrepresentant

		Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare

		Styf, Oskar  Student Studentrepresentant

		Wetterberg, Gunnar Författare Allmänföreträdare

		von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor                (ej §§ 15-17, 20-21)

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

		Branting, Jacob OFR/S

		Söderstjerna, Erika Ordförande SACO-rådet

		Övriga

		Billgren, Cecilia Avdelningschef protokollförare Bjernestedt, Amanda Student

		Ekberg, Tim Planeringschef

		Kristensson, Susanne Förvaltningschef

		Norberg, Gunilla Revisionschef Reimer, Johan Student

		Wiberg, Eva Prorektor Stf rektor vid §§ 15-17, 20-21

		Frånvarande Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare

		Oddershede, Jens Professor Allmänföreträdare

		Winsth, Annika Chefsekonom Allmänföreträdare

		1 Öppnande av sammanträdet

		Ordföranden välkomnar alla, särskilt nya ledamöter, och förklarar mötet öppnat.

		2 Fastställande av dagordning

		Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.

		3 Utseende av justeringsperson  Styrelsen beslutar att utse Gunnar Wetterberg att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

		4 Protokoll från föregående sammanträde  Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2017-04-21 till handlingarna.

		5 Beslut att utse av vice ordförande för styrelsen  Styrelsen beslutar att utse Anna Stellinger till vice ordförande för universitetsstyrelsen.  Anna Stellinger deltar inte i beslutet.

		6 Information

		a) Rektors rapport

		Rektors information  Bilaga § 6 a  Torbjörn von Schantz informerar om aktuella frågor och styrelsen diskuterar kring dessa. Bl a lyfts frågan om finansiering av MAX IV.

		Eva Wiberg tackar för sin tid i styrelsen inför att hon lämnar sitt uppdrag som prorektor 30 juni.

		b) Rapport från LUS  Johan Reimer informerar om bl a följande aktuella frågor: - studentbarometer, en enkätundersökning som inkluderar psykosocial arbetsmiljö kommer att genomföras kommande verksamhetsår, - revidering av studenternas rättighetslista, ...

		- arbetet med jämställdhet- och likabehandling på universitetsnivån.

		c) Rapport från revisionsutskottet

		Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg  Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: - granskning av strategisk IT-styrning. Styrelsen uppdrar åt rektor att i sitt svar på internrevisionens rapport även redogöra för en tydl...

		- universitetets rutiner avseende förhyrning och andrahandsuthyrning av lokaler och bostäder,  - svar på internrevisionens granskningar.

		d) Rapport från riskutskottet  Föredragande: Tim Ekberg

		Tim redogör för arbetet i riskutskottet.

		e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser

		Förteckning 2017-06-02 från Universitetsledningens kansli

		Bilaga § 6 e

		f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet

		Förteckning 2017-05-30 från Universitetsledningens kansli

		Bilaga § 6 f

		Vid protokollet  Justeras

		Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Gunnar Wetterberg
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1. Verksamhetsplan 2018  
Verksamhetsplanen för Lunds universitet utgår i huvudsak från regeringens uppdrag, den strategiska 
planens mål, de riskanalyser som görs av verksamheten samt en sammanhållen omvärldsbevakning. I 
föreliggande verksamhetsplan lyfts ett par olika områden och mål särskilt fram. Dessa tar i huvudsak 
sin utgångspunkt i den strategiska planen. För att de ska kunna förverkligas behöver alla fakulteter och 
stödverksamheten arbeta tillsammans.  


Universitetet är en statlig myndighet och styrd genom såväl lagar och förordningar som genom 
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 forskningsgrupper betydande forskningsfinansiering från olika externa 
finansiärer. Lärosätet får även pengar genom olika former av avgifter, uppdragsutbildning och 
uppdragsforskning.  


Verksamhetsplanen och resursfördelningen är integrerade styrdokument. I resursfördelningen fördelas 
det årliga statliga anslaget och kostnaderna för den universitetsgemensamma förvaltningen. Medel 
fördelas till fakulteterna, universitetets särskilda verksamheter (USV), universitetets kultur- och 
museiverksamheter (LUKOM), MAX IV-laboratoriet, universitetsbiblioteket (UB) samt till vissa 
riktade ändamål och storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna fastställs.  


1.1 Regeringens styrning 
Riksdag och regering har det övergripande ansvaret för högre utbildning och forskning. 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. Därutöver ska universitet och högskolor även tillämpa ett 
omfattande allmänt regelverk för statliga myndigheter. 


Regeringen lämnar årligen en budgetproposition till riksdagen. När riksdagen beslutat om propositionen 
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. Dessa medel får inte sammanblandas. Förutom vissa 
särskilda uppdrag har lärosätet rätt att disponera dessa anslag relativt fritt. För utbildningen finns dock 
regler för hur avräkning, d.v.s. hur lärosätet ska uppvisa att medlen använts till utbildning, ska gå till. 
Detta system innefattar s.k. helårsprestationer och helårsstudenter samt särskilt angivna prislappar för 
olika ämnesområden.  


Regeringens budget kommer den 20 september. Den sammanfattas kort här. 


1.2 Resursfördelning och styrning vid universitetet 
Lunds universitet har ett decentraliserat resurstilldelningssystem. De statliga medlen som fördelas 
genom den årliga budgetpropositionen och åtföljande regleringsbrev fördelas vidare till de olika 
fakulteterna, samt till USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet och UB. I resursfördelningsbeslutet 
fastställs också storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna som debiteras verksamheten. 
Därutöver anges även planeringsförutsättningarna för de kommande tre åren. Det årliga statliga anslaget 
avser till knappt hälften utbildning och till drygt hälften forskning.  
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Universitetets ekonomiska styrmodell bygger på principen att alla resurser, som statsanslag, externa 
bidrag, avgiftsintäkter och ränteintäkter, tillförs kärnverksamheten utan avdrag. På motsvarande sätt ska 
alla kostnader föras till den nivå där universitetets huvuduppgifter, utbildning och forskning, bedrivs. 
Universitetet införde 2010 en modell för fördelning av resurser för utbildning på grund- och avancerad 
nivå som i grunden bygger på den statliga prislappsmodellen. 


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 s.k. SUHF-modellen. Stödverksamhetens kostnader 
på de olika nivåerna fördelas på utbildning och forskning och debiteras kärnverksamheten.  


I normalfall beslutar styrelsen om resursfördelningen vid sammanträdet i oktober, strax efter att 
regeringens budgetproposition har presenterats. Fakulteter och institutioner ska sedan bygga sina 
respektive budgetar på de beslut och förutsättningar som anges i verksamhetsplanen och 
resursfördelningen 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 rätt verksamhetsnivå. Flerårsprognoser ger goda 
förutsättningar för institutioner, för fakulteter, för universitetsledningen samt för universitetsstyrelsen 
att planlägga och följa verksamheten. 


Universitetets fakulteter samt USV, LUKOM, MAX IV, UB och gemensam förvaltning ska: 


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


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


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


motsvarandes budgetarbete. 


1.3 Den strategiska planen 
Lunds universitet är ett universitet som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. 
Den strategiska planens utgångspunkt är att en tydlig strategisk förflyttning krävs för att Lunds 
universitet ska fortsätta utvecklas som en 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, de presenteras i det 
följande som fetmarkerade underrubriker. Inom ramen för dessa områden finns 27 särskilt definierade 
delmål. Allt kan inte göras samtidigt, prioriteringar behöver göras och olika steg tas vid olika tidpunkter. 
I det följande lyfts ett antal delmål fram. Kopplat till vissa av dessa mål tilldelas medel i 
resursfördelningen. Nya satsningar finansieras i huvudsak genom de nya medel som universitetet 
erhåller från staten i kommande budgetpropositioner. Varje fakultet såväl som den gemensamma 
förvaltningen behöver också aktivt förhålla sig till den strategiska planen och inkorporera dess olika mål 
i sin verksamhetsplanering och resurssättning.  
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Utbildning och forskning ska vara sammanflätade 


• Grundutbildning, forskarutbildning och forskning ska sträva efter högsta kvalitet. 


Målet om hög kvalitet i all utbildning och forskning är centralt och självklart. Det är överordnat alla 
andra mål för verksamheten. Alla fakulteter och alla verksamheter har ett ansvar för att tillse att hög 
kvalitet uppnås. Universitetets utbildningar ska vara forskningsanknutna och förbereda studenterna för 
en föränderlig framtid. Utbildningens kvalitet har tidigare granskats av Universitetskanslersämbetet, 
men kvalitetssäkringsarbetet är nu ett ansvar för universitetet självt. Universitetet ska vidareutveckla sitt 
interna kvalitetssäkringssystem för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För bland 
annat detta får utbildningsnämnden (UN) resurser genom särskilda medel för utvecklingsprojekt och 
kvalitetssäkring. 


Universitetet har fler studenter än vad som kan ersättas genom det årliga statliga anslaget. Denna s.k. 
överproduktion leder till påfrestningar både för personalen och på ekonomin och kan skada kvaliteten 
inom utbildningen. Vid utgången av 2019 bör ingen fakultet ha en högre ”överproduktion” än 5 procent.  


• Utbildning och forskning ska sammanflätas i lärandemiljöer där det både undervisas och forskas 
och där meritering inom utbildning och forskning likställs. 


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 prioriterat under de kommande åren. Utbildningsnämnden ska utveckla och stimulera 
sammanflätningen i lärandemiljöer. Kostnaderna för detta finansieras genom de särskilda medel som 
UN erhåller. En ny lärarenkät ska genomföras som bland annat ska belysa lärandemiljöerna.  


Samtliga fakulteter ska tillse att pedagogiska meriter i ökad utsträckning likställs med forskningsmeriter 
vid anställningar och befordringar som professor. I detta arbete har lärarförslagsnämnderna en viktig 
uppgift att fylla.  


Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna 


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


Lunds universitet har en mycket stor bredd i sin utbildning och forskning. Det ger goda möjligheter till 
ämnesöverskridande verksamheter, tvärvetenskap samt oväntade och korsbefruktande möten. 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.  


Samarbetet mellan fakulteter och samverkan med externa parter behöver stimuleras för att ytterligare 
kunna öka, inte minst för att genom nya konstellationer kunna möta de kommande samhälleliga 
utmaningarna. En universitetsgemensam resurs avsattes för detta ändamål 2017 med 8 mnkr. Denna 
ökar till sammanlagt 10 mnkr 2018. 


För forskningsinfrastruktur finns en gemensam avsättning med 20 mnkr. En ny post skapas med 5 mnkr 
som ska gå till nationella forskningsinfrastruktursamarbeten. Forskningsnämnden rådger rektor i fråga 
om hur dessa medel ska fördelas.  
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• Aktiv samverkan med offentlig sektor, kulturområdet, samhällslivet, näringslivet och alumner 
ska vidareutvecklas och underlättas. 


För Lunds universitet har olika former av samverkan med externa parter och organisationer alltid varit 
en självklar och naturlig del av verksamheten. Samverkanstanken går som en röd tråd i allt från gamla 
verksamheter som Botaniska trädgården och Historiska museet till uppbyggandet av Ideon och Science 
Village Scandinavia. Varje fakultet har ansvar för att vidareutveckla och underlätta samverkan. 
Samverkan ska fortsätta ha en framskjuten position och vara ett prioriterat område. Universitetets 
kulturråd, samverkansråd och näringslivsforum ska fortsätta stimulera och utveckla olika former av 
samverkan. 


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


Vårt samhälle står inför svåra och komplexa utmaningar. Vi lever i en turbulent värld där länder är allt 
mer ömsesidigt beroende av varandra, där hastigheten i olika förändringar är snabbare än kanske 
någonsin förr, där den enormt växande mängden information gör det allt svårare att överblicka, sortera 
och göra riktiga prioriteringar. Utmaningarna handlar om vår miljö, om globaliseringen, om demokrati, 
om hållbar utveckling och om vår hälsa. Det handlar om att belysa och förebygga ökade spänningar och 
fördjupade klyftor mellan länder och grupper av människor.  


I förhållande till dessa stora utmaningar har universitetet 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. Bidrag till lösningarna finns inte minst i ämnes- och disciplinövergripande möten. 
Samtliga fakulteter har ett stort ansvar att tillse att dessa stora frågor och samhällsutmaningar också på 
ett rimligt sätt blir en integrerad del av forskningen och undervisningen. Lunds universitet har ett ansvar 
att tillgängliggöra och sammanställa relevant forskning så att den kan komma beslutsfattare till del. 
Universitetets gemensamma finansiering av Hållbarhetsforum är ett exempel på detta. Denna 
finansiering fortsätter genom ett särskilt uppdrag. 


En ny fakultetsövergripande satsning, för att möta de framtida utmaningarna, blir inrättandet av LU 
Futura/Lund on the future. LU Futura ska bli en sammanhållande plattform för framtidsfrågor där 
universitetets bredd inom utbildning och forskning används. LU Futura ska samla, syntetisera och 
integrera den kunskap som genereras vid Lunds universitet.  Målet med LU Futura är att Lunds 
universitet ska identifieras som en motor för formuleringen av samhällsrelevanta frågeställningar samt 
bidra med relevanta beslutsunderlag och sammanställningar i aktuella samtidsfrågor och därmed bidra 
till samhällsutvecklingen. Projektet ska involvera samtliga fakulteter och inkludera forskning såväl som 
utbildning. Ett nytt centrum bildas vid USV och erhåller 3 mnkr per år under tre år som 
grundfinansiering. Projektet ska avslutas med en större internationell konferens och därefter utvärderas.  


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


Universitetet ska vara en oberoende samhällsaktör som vågar ifrågasätta etablerade sanningar och aktivt 
delta i samhällsdebatten. Universitetet har bland annat en mycket viktig roll i att möta den tilltagande 
kunskapsresistensen och spridningen av falska och bristfälligt underbyggda nyheter. Lunds universitet 
är, som första universitet utanför Storbritannien, med i den engelskspråkiga versionen av The 
Conversation. The Conversation är en internationell nyhetsplattform där forskningsbaserade nyheter 
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publiceras som är fria att använda för alla journalister och intresserad allmänhet. Samtliga fakulteter ska 
stimulera sina lärare och forskare att delta i samhällsdebatten och publicera sig, exempelvis genom The 
Conversation. 


Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter 


• Universitetet ska ha strategiskt förankrade internationella partnerskap och aktivt delta i 
tongivande internationella nätverk, som exempelvis LERU och U21. 


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


En Afrikastrategi har tagits fram och beslutats. Utgångspunkten är att universitetet ska stärka sina 
samarbeten med afrikanska universitet. Strategin pekar ut vissa lärosäten och hur definierade 
samarbetsprojekt kan utvecklas. En liknande strategi för Asien ska tas fram. Internationella rådet 
ansvarar för att detta arbete fortskrider och utvecklas.  


Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största 
satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro. Inom ramen för 
detta program byggs olika former av samarbeten och partnerskap upp. Att söka pengar i detta 
ramprogram är mer komplicerat än tidigare, inte minst på grund av att många olika parter är involverade 
i samma projekt. För att underlätta för universitetets forskare att framgångsrikt kunna söka och hantera 
medel inom ramprogrammet, såväl som från amerikanska finansiärer, får Forskningsservice, inom 
sektionen Forskning, samverkan och innovation, ett ökat anslag som motsvarar två nya handläggare.  


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. 


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 beslutsfattande organ verkar inom och genom dessa styrformer. För att utveckla det 
kollegiala ledarskapet krävs ökad förståelse för det sammanhang som nutidens ledarskap inom akademin 
verkar i. 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 
och även 2018 bli föremål för särskild finansiering genom de strategiska forskningsmedlen som finns 
för senare fördelning.  
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Under 2017 har en intervjustudie genomförts riktad till prefekter vid fakulteterna. I fokus för studien 
stod hur prefekterna upplever de administrativa uppgifterna och det administrativa stödet. Det framgår 
av studien att många prefekter saknar önskat stöd inte minst inom HR-området, vilket inkluderar allt 
från anställningar och arbetsmiljöfrågor till rehabilitering och uppsägningar. Som ett led i att stärka den 
gemensamma förvaltningens möjlighet att ge efterfrågad service till fakulteterna ska sektionen Personal 
anställa ytterligare en person med arbetsrättslig kompetens. Samtliga fakulteter har ett ansvar för att 
tillse att alla prefekter får den utbildning och det stöd de behöver även i närmiljön. 


Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer 


• Lunds universitet ska utmärkas av god studiemiljö med gott pedagogiskt stöd. 


Det högskolepedagogiska arbetet behöver ges goda möjligheter att utvecklas ytterligare. Inte minst 
gäller det digitala lärandet, som rymmer stora pedagogiska möjligheter. Inom universitetet finns 
fakulteter som arbetat mycket med detta, men arbetet behöver ges möjligheter att komma alla studenter 
och lärare tillgodo. Att ytterligare utveckla det digitala lärandet är prioriterat. Samtliga fakulteter har ett 
ansvar för att fortsätta utveckla digitalt lärande. Samtidigt behöver detta arbete även hållas ihop centralt 
så att inte olika system och allt för många olika lösningar växer fram.  


Utbildningsnämnden får medel och ansvar för det sammanhållande arbetet med pedagogisk utveckling 
och digitalt lärande. I detta arbete kan under 2018 de medel användas som tilldelas utbildningsnämnden. 
Därutöver kommer nya satsningar att göras för att tillse att universitetets lärare får den pedagogiska 
kompetens som digitalt lärande förutsätter. Särskilda satsningar på gemensamma dataprogram, digitala 
plattformar, inspelningsfaciliteter såväl som expertstöd och systemstöd ska utvecklas och erhålla 
substantiella medel under de kommande åren. 


En god studiemiljö innebär att studenterna kan få det stöd och den hjälp de behöver för att kunna fullfölja 
sina studier. Behovet av stöd har ökat påtagligt de senaste åren. Fler studenter med svenska som 
andraspråk och fler internationella studenter kräver nya och utökade stödinsatser. Stöd till studenter med 
olika typer av särskilda behov har ökat och studenternas psykiska ohälsa har ökat. Sammantaget innebär 
detta att det centrala studiestödet vid sektionen Student och utbildning får utökade resurser. 


• Tydliga karriärvägar ska säkerställas och universitetet ska arbeta strategiskt med rekryteringar. 


Karriärvägarna vid universitetet ska bli mer sammanhållna. Det ska i ökad utsträckning finnas en 
tydlighet och förutsägbarhet för enskilda medarbetare i karriärplaneringen. Fakulteterna har det 
huvudsakliga ansvaret för att definiera och bygga upp tydliggjorda karriärvägar.  


En utredning och översyn kommer att göras för att undersöka och främja möjligheterna till tydliga 
anställnings- och karriärvägar vid universitetet.   


• Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och förmåga att säkra 
likabehandling för både studenter och medarbetare. 


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. Trygghet och tillit på jobbet är grundläggande. Att 
öka jämställdheten och förbättra likabehandling är centrala faktorer för att få en bättre arbetsmiljö och 
bibehålla en hög kvalitet i verksamheten. 
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Universitetet har beslutat om en plan för jämställdhetsintegrering som beskriver hur jämställdhet ska 
integreras och bli en del av lärosätets verksamhet. Universitetet avser fortsätta arbeta med att öka 
andelen anställda av underrepresenterat kön i alla anställningskategorier, med ett fortsatt fokus på 
gruppen professorer. Samtliga fakulteter ska aktivt och målmedvetet stimulera denna utveckling och 
lärarförslagsnämndernas arbete ska särskilt uppmärksammas.  


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. I detta ingår ett utökat stöd till hanteringen av studenternas arbetsmiljöarbete för att kunna 
möta de behov som studenterna och fakulteterna har. 


Ett välutvecklat studentinflytande ska utmärka besluts- och beredningsprocesser vid Lunds universitet. 
Fakulteterna har ett ansvar att säkerställa detta på fakultets- och institutionsnivån. 


• 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. 


Ett rådgivande kulturråd är inrättat för att stimulera och stärka kulturlivet samt konstnärliga och 
kulturella verksamheter inom universitetet. Det interna nätverket Kulturforum-LU har samtidigt bildats 
för att stärka samarbetet mellan framför allt LUKOM, K och HT. En kulturstrategi arbetas fram.  


Universitetet har sedan lång tid tillbaka ansvar för museer och olika former av publik kulturell 
verksamhet. Inom ramen för detta har universitetet, genom Historiska museet, ansvar för arkeologiska 
fynd i södra Sverige. Uppdraget är sedan tidigare underfinansierat, men ska enligt regeringen kunna 
finansieras genom de nya forskningsresurser som kommer universitetet till del de kommande åren. 
Historiska museet får därmed ökade resurser från 2018 med 4 mnkr för arbetet med omhändertagande 
av arkeologiska fynd.  


Potentialen i MAX IV och ESS nyttjas maximalt 


• Lunds universitet ska leda den komplexa utvecklingen av MAX IV och vara aktiv i utvecklingen 
av ESS. Universitetet ska också utveckla sin utbildning och forskning genom anläggningarna. 


För att bedriva ledande forskning behövs både strategiska forskningssatsningar och strategiska 
forskningsanläggningar. Det nationella MAX IV-laboratoriet är en kraftfull synkrotronljuskälla och 
Sveriges största forskningsanläggning, European Spallation Source (ESS), blir en spallationskälla för 
neutronstrålning. ESS och MAX IV kompletterar varandra och kommer att göra Lund till ett 
världsledande centrum inom flera forskningsfält. MAX IV är en prioriterad satsning för universitetet 
som också inkluderar utbildningen genom målet att två procent av stråltiden vid anläggningen ska 
avsättas till utbildningsanvändare. En strategi för Lunds universitets nyttiggörande av MAX IV och ESS 
är framtagen. Varje fakultet ges i uppdrag att presentera hur utbildning och forskning skulle kunna 
vidareutvecklas för att utnyttja möjligheterna med MAX IV och ESS.  


LINXS (Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science) är en universitetsövergripande 
plattform som har inrättats för att stärka neutron- och röntgenbaserad forskning. LINXS ska fungera 
som en katalysator för gränsöverskridande forskningssamarbeten, såväl inom universitetet som med 
andra forskningsintensiva lärosäten och institut. Naturvetenskapliga fakulteten ska säkerställa att 
LINXS arbete ges organisatoriska förutsättningar till god utveckling. 
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LUCBISS (Lund University Center for Big Science and Society) ska vara ett kompetens- och 
kunskapscenter för EHL, HT, S och J och ett kompletterande initiativ till LINXS. Ambitionen med 
LUCBISS är att denna plattform ska utvecklas till en globalt ledande aktör inom det multidisciplinära 
samhällsvetenskapliga studiet av stora forskningsanläggningar och omgivande samhälle. Verksamheten 
ska innefatta forskning och forskarutbildning såväl som grundutbildning.   


• 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. 


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, forskare och företag kan mötas för att tillsammans formulera och lösa problem. En särskild 
arbetsgrupp har tillsatts med uppdrag att ta fram en handlingsplan för universitetets etablering av 
verksamhet vid SVS. Handlingsplanen ska inkludera en vision för Lunds universitets samlade etablering 
vid SVS och ska belysa utvecklingspotentialen inom både forskning, utbildning och samverkan med 
näringslivet. Arbetet med att utveckla SVS är ett prioriterat område och berörda fakulteter ska aktivt 
förhålla sig till frågan och uppbyggandet av området. 


1.4 Risker och omvärldsanalys 
Universitetets riskvärdering baseras på värderingar som genomförts av fakulteterna, USV, LUKOM, 
UB, MAX IV samt av den gemensamma förvaltningen. Universitetsstyrelsen fastställde riskvärderingen 
för 2016 på sitt decembermöte. Det fanns 23 olika allmänna risker kopplade till fakulteterna, varav en 
var så kallad rödmarkerad risk. Det senare innebär att risken ses som både sannolik och allvarlig. 
Därutöver fanns även fyra prioriterade risker kopplade till förvaltningen.  


Universitetsstyrelsen har inrättat ett riskutskott. Detta utskott ska delta i beredningen av 
universitetsstyrelsens beslut om universitetsövergripande riskvärdering, bereda universitetsstyrelsens 
beslut om bedömning av den interna styrningen och kontrollen vid universitetet samt öka förståelsen 
och medvetenheten i universitetsstyrelsen för de övergripande risker som universitetet exponeras för 
eller förväntas exponeras för. Riskutskottet håller även samman arbetet med en årlig omvärldsanalys. 
Förutom universitetsstyrelsens ordförande, tillika riskutskottets ordförande, ingår fyra ledamöter från 
universitetsstyrelsen samt rektor och planeringschef i riskutskottet.  


Riskutskottet har särskilt lyft fram en risk som identifierats av fakulteterna - Risk för minskad kvalitet, 
färre ämnen, ökad likriktning och ökad stress på grund av urgröpning av utbildningsanslaget. Denna 
risk utgör den så kallade röda risken och bedöms av samtliga fakulteter som allvarlig till mycket 
allvarlig.  


Urgröpningen av anslaget orsakas av att den årliga pris- och löneuppräkningen inte motsvarar de 
faktiska kostnadsökningarna bland annat för att uppräkningen innehåller ett effektiviseringsavdrag. 
Kraven från statsmakten såväl som från det omgivande samhället har ökat och blivit allt fler och allt 
mer komplexa. Det är i det långa loppet omöjligt att genom effektivitetsåtgärder klara av att hålla uppe 
samma utbildningskvalitet, sköta fler uppdrag och samtidigt kunna hävda sig i en ökad konkurrens på 
en global utbildningsmarknad. Lunds universitet har under lång tid och med kraft understrukit behovet 
av att regeringen genomför en påtaglig upprustning av per capitaersättningen till all högre utbildning.  
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Denna risk är en realitet, snarare än något som riskerar att inträffa. Riskbedömningen handlar därmed 
framför allt om hur verksamheten kan bemöta och förhålla sig till rådande förutsättningar. En viktig 
åtgärd i att möta denna risk långsiktigt är att satsa på och bygga ut det digitala lärandet, vilket 
presenterats tidigare i verksamhetsplanen. Initialt är en sådan insats kostnadsdrivande, men den ska ses 
som en nödvändig investering för att kunna upprätthålla en god och konkurrenskraftig kvalitet i 
utbildningarna. En central insats är att följa och påverka den utredning som regeringen har initierat och 
som har i uppdrag att föreslå ett nytt resurstilldelningssystem.   


En omvärldsanalys presenterades och diskuterades på universitetsstyrelsens decembermöte 2016. I 
omvärldsanalysen lyftes fem särskilda utmaningar fram:  


- Universitetens roll som forskningsutförare och kunskapsförmedlare samt den tilltagande 
faktaresistensen.  


- Universitetets anseende och förtroende har en central roll i förhållande till förmågan att 
attrahera studenter och lärare såväl som övriga samhällets syn på lärosätet.   


- En snabbt digitaliserad värld kräver att universitetet kan dra nytta av alla de möjligheter som 
den teknologiska utvecklingen erbjuder.  


- Universitetet står inför nya utmaningar i att kunna ta emot och integrera alla dem som kommer 
till Sverige. 


- Universitetet behöver ständigt förändras och utvecklas för att kunna möta arbetsmarknadens 
behov och den växande matchningsproblematiken. 


Dessa särskilda utmaningar är till många delar välbekanta i universitetets olika verksamheter. 
Riskutskottet vill särskilt lyfta fram universitetets viktiga roll som kunskapsförmedlare och motkraft när 
”alternativa fakta” och faktaresistens blir allt mer utbrett i samhället och bland politiska ledare. Flera av 
de valda delmålen i den strategiska planen berör och bemöter denna utmaning. 


Riskutskottet lyfter även fram vikten av regelefterlevnad och risken att lagar, förordningar och interna 
regelverk inte följs. Detta blir, tillsammans med 18 andra definierade risker, en allmän risk som samtliga 
fakulteter ska förhålla sig till och bedöma under året. Universitetets internrevision har lyft fram att 
universitetet inte systematiskt arbetar med att förebygga risk för oegentligheter.  Risken för och arbetet 
med oegentligheter ska särskilt lyftas fram inom ramen för risken om regelefterlevnad.  


Riskutskottet lyfter avslutningsvis fram det växande myndighetskapitalet som en betydande risk som 
universitetet i ökad utsträckning måste förhålla sig till och arbeta med. Riksrevisionen har beslutat att 
genomföra en granskning av sektorns myndighetskapital under 2017. Universitetet måste kunna visa att 
tilldelade statliga medlen används på bästa tänkbara sätt.  


1.5 Myndighetskapitalet 
Myndighetskapitalets storlek har diskuterats till och från under de senaste decennierna, både nationellt 
och vid Lunds universitet. Statsanslagen har ökat påtagligt då de senaste forskningspolitiska 
propositionerna (2004, 2008 och 2012) varit ekonomiskt gynnsamma för universiteten. Vid ingången 
till 2017 finns ett samlat myndighetskapital om drygt 12 miljarder kronor för hela universitets- och 
högskolesektorn. Vid Lunds universitet fanns vid utgången av 2016 knappt 1,5 miljarder kronor i 
myndighetskapital. 


Utgångspunkten för den statliga finansieringen är att myndigheterna får ett årligt anslag som ska täcka 
kostnaderna för myndighetens verksamhet. De statliga medlen ska användas effektivt och till de 
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ändamål som är utpekade för myndigheten. Anslaget ska användas under verksamhetsåret och i 
normalfallet ska det varken bli överskott eller underskott. Att skapa myndighetskapital är dock tillåtet 
och det finns inte några universitets- och högskolegemensamma regler som anger tillåtna eller lämpliga 
nivåer. 


Ett myndighetskapital är såväl en tillgång som en riskfaktor. Myndighetskapitalet är en tillgång som ger 
stabilitet och långsiktighet. Ett kapital kan användas till strategiska satsningar kopplade till infrastruktur 
och lokaler. Ett myndighetskapital ger 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. 


Vid sitt sammanträde den 18 oktober 2013 beslutade universitetsstyrelsen att det samlade måltalet för 
myndighetskapitalet ska vara 15 procent vid utgången av 2018. Måltalet ska gälla för universitetet 
sammanräknat och variation mellan fakulteter kan tillåtas. Måltalen för fakulteterna ska definieras av 
rektor efter samråd med fakulteterna. Dock äger alla fakulteter rätt, om de så önskar, att uppnå det måltal 
som är beslutat för universitetet som helhet. Måltalet beräknas genom att myndighetskapitalet sätts i 
relation till verksamhetens kostnader. Utfallet av måltalet för 2016 var 18 procent. 


Rektor har beslutat/kommer att besluta vilka måltal som gäller för fakulteterna. Om en fakultet ligger 
över sitt beslutade måltal vid utgången av 2018 kommer en del av myndighetskapitalet att lyftas av till 
en universitetsgemensam fond där resurserna ska användas för gemensamma strategiska satsningar. Den 
del som lyfts av motsvarar 10 procent av det belopp som överstiger måltalet. Denna avlyftning kommer 
att genomföras under 2019. 


Vilket eventuellt måltal som ska gälla 2019 och därefter är inte definierat. Den övergripande 
utgångspunkten är att de medel som universitetet erhåller, både de direkta statsanslagen såväl som de 
externa bidragen, ska användas effektivt. Ett visst mått av kapital behövs, inte minst då finansieringen 
till forskningen blivit allt mer beroende av externa bidrag som fluktuerar och är svåra att planera och 
prognostisera. Ett nytt måltal för 2019 och de efterföljande åren kommer att presenteras senast i 
verksamhetsplanen för 2019. Fakulteterna ska förbereda sig på ett måltal som understiger 15 procent. 
En möjlig modell är att måltalet sänks med en procentenhet per år tills ett nytt och mer långsiktigt måltal 
uppnåtts.  


Vid universitetet ligger huvuddelen av myndighetskapitalet på institutionsnivå och hos enskilda forskare 
eller forskargrupper. Det är prefekterna som ansvarar för detta kapital. Det finns kapital på sammanlagt 
cirka 17 000 olika aktiviteter. En aktivitet är den lägsta redovisningsenheten som finns vid lärosätet och 
kan användas relativt fritt. Cirka en tredjedel av dessa aktiviteter hade vid utgången av 2016 ett 
myndighetskapital i intervallet - 10 till + 10 tkr. Under 2016 bokfördes inga transaktioner på cirka 5 000 
av aktiviteterna. Den utgående balansen på dessa orörda aktiviteter var drygt 1 miljard kronor*. Det går 
därmed att konkludera att en betydande del av de aktiviteter som bär kapital innehåller relativt små 
belopp samt att åtskilliga av aktiviteterna, flera med betydande belopp, inte har rörts på minst ett år.  


                                                           


* Uppgifterna är hämtade från en rapport om myndighetskapitalet som genomförts av f.d. ekonomidirektör Lise 
Bröndum under vintern/våren 2017. 
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Under 2017 har/kommer rektor att inleda en genomlysning och ”uppstädning” bland alla de aktiviteter 
som bär myndighetskapital. De aktiviteter med mindre belopp och som inte är kopplade till en pågående 
och definierad verksamhet ska i möjligaste mån regleras och samlas ihop i en större aktivitet. De 
aktiviteter som haft kapital som inte rörts under 2015 och 2016 ska identifieras. Dessa aktiviteter ska 
berörd prefekt aktivt förhålla sig till och besluta om myndighetskapitalet ska ligga kvar som tidigare 
eller flyttas till annan aktivitet inom samma verksamhet.  


Den enskilt största kostnaden vid universitetet är personalkostnader. Av universitetets kostnader utgör 
över 60 procent personalkostnader. Den näst största kostnaden är för lokaler och utgjorde drygt 12 
procent 2016.  Av tidigare utredningar och erhållen information framgår att myndighetskapitalet framför 
allt skapas för att möta risker kopplade till personal samt för framtida lokalinvesteringar. Universitetet 
kommer därför under 2017 att genomföra två utredningar som på olika sätt är relaterade till dessa två 
områden. 


En utredning kommer/håller på att granska rådande personal- och rekryteringsstruktur och kan föreslå 
åtgärder för att skapa funktionella och transparanta karriärvägar. I detta ingår att belysa hur ökad 
trygghet och förutsägbarhet kan uppnås i ett system som allt mer blir beroende av externa medel. En 
annan utredning kommer/håller på att granska hur universitetets lokalplanering, lokalbeslut och 
finansiering ser ut samt föreslå hur detta kan förändras och utvecklas framöver. Målsättningen är att 
skapa en mer sammanhållen struktur för omhändertagandet och utvecklandet av universitetets lokaler.  


Universitetet ska, utöver beskrivna insatser och utredningar ovan, fortsätta granska och följa 
utvecklingen av myndighetskapitalet. Det kan innebära fler utredningar såväl som fler insatser för att på 
olika sätt få kapitalet omsatt i verksamhet i ökad utsträckning. Riksrevisionens rapport om sektorns 
myndighetskapital såväl som regeringens eventuella signaler och beslut ska noggrant följas. Samtidigt 
kan myndighetskapitalet möjliggöra investeringar som på olika sätt höjer kvaliteten i verksamheten. 
Rätt använt är därmed kapitalet en tillgång som kan användas som ett verktyg för att skapa de 
förändringar, förbättringar och den förflyttning som lyfts fram i den strategiska planen.  
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2. Resursfördelning för 2018  
I resursfördelningen fördelas det årliga statliga anslaget. Universitetet erhåller för 2018 x xxx mnkr i 
anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå och x xxx mnkr i anslag till forskning och 
utbildning på forskarnivå. Därutöver erhåller universitetet medel till de strategiska forskningsområdena 
(SFO) varav en del förs vidare till andra lärosäten, 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 bedriva kompletterande utbildningar och till Innovationskontor Syd. 


Resurser för utbildning fördelas 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 årets särskilda prioriteringar och uppdrag. 


Enligt resursfördelning för 2018 fördelas 46 procent av tillgängliga medel direkt till fakulteterna för 
utbildning och 42 procent fördelas direkt till fakulteterna för forskning. Resterande 12 procent går till 
USV, LUKOM, UB, ESS, MAX IV samt till strategiska forskningsområden (SFO) för vidarefördelning 
och till avsättningar för riktade ändamål och för senare beslut. 


De anslagsmedel som går direkt till fakulteterna fördelas enligt figur 1. 


Figur 1 Anslagsmedel till fakulteterna enligt resursfördelning 2017 


 
 


Allmänna förutsättningar 
Varje år räknas de statliga anslagen från regeringen upp med den statliga pris- och löneomräkning (plo) 
som fastställs av Ekonomistyrningsverket. Omräkningen följer en särskild formel som bygger på 
utvecklingen i den privata sektorn och som också innehåller 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 2018 är 1,8 procent. 
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Lönekostnadspåslaget vid universitetet 2018 är 50,04 procent, för födda 1938 – 1951 är det 28,63 
procent och för födda 1937 eller tidigare är det 6,15 procent av löneunderlaget. Om väsentliga ändringar 
av de ingående avgifterna sker under året, beslutar rektor om ändring av lönekostnadspåslaget. Påslaget 
består av arbetsgivaravgift, 31,42 procent, avgift för statens avtalsförsäkring, 12,27 procent, 
avgiftsbestämd pensionsavgift till Kåpan, 2,48 procent, premiebestämd pensionsavgift, 3,11 procent 
samt en lokal avgift på 0,76 procent som finansierar avgifter till Arbetsgivarverket, Trygghetsstiftelsen, 
Partsrådet samt lokalt aktivt omställningsarbete.  


Vissa åtaganden inom utbildningen på grund- och avancerad nivå är gemensamma och finansieras 
genom ett procentuellt avdrag från fakulteternas tilldelning. Exempel på sådana åtaganden är 
finansieringen av LUKOM, studentbostäder till internationella studenter och avsättning till den 
gemensamma lokalfonden. För 2018 sker en reducering av fakulteternas tilldelning med 3,5 procent.   


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. I resursfördelningen för 2018 beräknas disponibelt räntenetto vara negativt med drygt 
10 mnkr. Detta underskott kvarstår till 2019. 


Universitetet tillämpar den så kallade SUHF-modellen vid redovisning av indirekta kostnader.  


2.1 Medel och prioriteringar för ändamål som är gemensamma för utbildning 
och forskning  
I detta avsnitt redogörs för de medel och prioriteringar som omfattar gemensamma ändamål för 
utbildnings- och forskningsverksamhet. Ändamålen är både av universitetsgemensam karaktär och 
riktade till viss fakultet. 
 
Lokaler 


Enligt Lokalplanen för 2014-2016 genomgår universitetet en fysisk expansion med många genomförda 
och planerade byggnationer. Flera fakulteter står inför betydande byggnationer. 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 för år 2018 och framåt avsätts årligen totalt 25 mnkr varav 8,5 mnkr från utbildningsmedel och 16,5 
mnkr från forskningsmedel. Lokalfonden ska i första hand användas till att bära delar av de ökade 
hyreskostnaderna för särskilda projekt samt för tillfälliga satsningar och renoverings- och 
projekteringskostnader som inte kan bäras av annan verksamhet. Universitetsstyrelsen har tidigare 
beslutat att lokalfonden ska användas i samband med byggprojekt för Samhällsvetenskapliga fakulteten 
(projekt Paradis), Konstnärliga fakulteten (ny musikhögskola) och Ekonomihögskolan (EC 4).  


Kungshuset ska renoveras och inredas med bland annat besökscentrum, studieplatser och 
undervisningslokaler. Renoveringen beräknas vara färdig i mitten av 2019 och då kommer Kungshuset 
att generera en högre hyra. I resursfördelningen för 2018 finns avsatt 1 mnkr för uppstart av verksamhet 
kopplad till huset, finansierad av 700 tkr från utbildningsanslaget och 300 tkr från forskningsanslaget. I 
planeringsförutsättningarna för 2019 ökar avsättningen till 3 mnkr (varav 2 mnkr från 
utbildningsanslaget och 1 mnkr från forskningsanslaget) och för 2020 och framåt till 4 mnkr (varav 2,7 
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mnkr från utbildningsanslaget och 1,3 mnkr från forskningsanslaget) för att finansiera ökade 
hyreskostnader.  


Studentinflytande och studentliv  


I samband med kårobligatoriets avskaffande 2010 utarbetade och beslutade universitetet om den 
nuvarande modellen för stöd till studentinflytande och studiesociala verksamheter. Ett utvecklat och väl 
fungerande studentinflytande är en betydelsefull del av kvalitetsarbetet vid universitetet. Regeringen 
avsätter årligen ett statsbidrag till Lunds universitet för stöd till studentinflytande. Universitetet avsätter 
därutöver ett finansiellt stöd till studentinflytande inom ramen för anslaget. Totalt avsätts 11 262 tkr 
som stöd till studentinflytande 2018, varav 8 012 tkr är stöd från universitet och 3 250 tkr är statsbidrag. 
Av universitetets avsättning finansieras 10 311 av utbildningsmedel och 951 av forskningsmedel. Se 
även figur 2. 


Avsatta medel för studentinflytande och studiesocial verksamhet föregås av dialog med Lunds 
universitets studentkårer. Nuvarande överenskommelse gäller under perioden 2016-07-01 till och med 
2019-06-30. Studenterna vid Lunds universitet är organiserade i nio godkända studentkårer. Lunds 
universitets studentkårer 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.  


Figur 2 Stöd till studentinflytande och studiesocial verksamhet  


 


         Figuren fortsätter på nästa sida 


Generella stöd Belopp (tkr)
Till kårer Corpus Medicum 622


Humanistiska och teologiska studentkåren 887
Juridiska föreningen 401
Lundaekonomernas studentkår 812
Lunds doktorandkår 251
Lunds naturvetarkår 395
Samhällsvetarkåren 1 323
Studentkåren koknstnärliga fakulteten 138
Teknologkåren vid LTH 1 557


Till nationer Kuratorskollegiet 670
Summa generella stöd 7 056
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Pliktexemplar 


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). 
Utöver bevarandeuppdraget ska universitetet också svara för fjärrlånehantering till låntagare i Sverige 
och utomlands och för lokal utlåning. Uppdraget utförs av Universitetsbiblioteket som för 2018 tilldelas 
6 486 tkr av utbildningsmedel och 19 457 tkr av forskningsmedel för ändamålet.  
 
Medel till fakultetsövergripande nämnder 


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


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, audiologer och logopeder. Lunds universitet erhåller 
ALF-medel som universitetet betalar ut månatligen till Region Skåne. ALF-medlen utgör ersättning för 
de kostnader som uppkommer i hälso- och sjukvården när resurser i form av lokaler, personal, 
infrastruktur, plattformar med mera ställs till förfogande i samband med universitetets utbildning och 
forskning. Förbrukningen och användningen av ALF-medlen återrapporteras årligen av Region Skåne 
till universitetet. 


För år 2018 erhåller Lunds universitet 438 mnkr i ALF-medel varav 327 mnkr avser forskning och 
forskarutbildning och 111 mnkr avser grundutbildning. Dessa medel tilldelas direkt till Medicinska 
fakulteten och redovisas inte i bilaga 1. Enligt ALF-avtalet ersätts Lunds universitet inom 
läkarutbildningen för högst 1 262 helårsstudenter, vilket är det minsta antalet helårsstudenter som staten 


Riktade stöd Belopp (tkr)
Till LUS BoPoolen 250


studentombud 700
tidningen Lundagård 1 200
alkoholutbildningar för studentaktiva 241
profilkläder SFS fullmäktige 15


Till Doktorandkåren doktorandombud 700
Till Lunds kommun studentsamordnare 400
Till Akademiska föreningen studentlund 200


studentpaket 40
studieplatser AF borgen 250
studentinfo 180
projektfond 30


Summa riktade stöd 4 206


Totalt stöd till studentinflytande och studiesocial verksamhet 11 262
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förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsförlagda utbildningen av läkare. ALF-medel 
till forskning och forskarutbildning prioriteras av universitetet i samarbete med Region Skåne. 


Övrigt 


Styrelserna LUKOM och USV får sedan 2013 medel för att bland annat stimulera samverkan och 
attrahera extern finansiering. USV-styrelsen får 1 mnkr från utbildningsanslaget och 1 mnkr från 
forskningsanslaget som permanenta medel. LUKOM-styrelsen får 0,5 mnkr från utbildningsanslaget 
och 0,5 mnkr från forskningsanslaget plus uppräkning för plo. 


Juridiska fakulteten får kompensation för ökade hyreskostnader med 1,8 mnkr plus uppräkning för plo 
varav 1,2 mnkr finansieras av utbildningsanslaget och resterande 600 tkr finansieras från 
forskningsanslaget. 
 
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 mnkr vardera från anslaget till utbildning och 
anslaget till forskning. 


För åtgärder rörande intern styrning och kontroll avsätt 100 tkr från anslaget till utbildning och 200 tkr 
från anslaget för forskning. 


2.2 Utbildning 
I detta avsnitt beskrivs utbildningsuppdragen närmare. I denna resursfördelning beskrivs även ett antal 
specifika verksamhetsuppdrag till fakulteterna 2018. Uppdragen kan vara av universitetsgemensam 
karaktär, men kan också vara riktade till en viss fakultet. 


Utbildningsuppdrag per fakultet 


Under 2018 kommer universitetet att fortsätta utbilda fler studenter än som kan ersättas av takbeloppet, 
så kallad överproduktion. Universitetet har redan tidigare nått maxgränsen för sparade prestationer och 
kan därför inte ekonomiskt tillgodoräkna sig värdet av de senaste årens överproduktion. I figur 3 
redovisas fakulteternas utbildningsuppdrag och utfallet av uppdraget för 2016. 


Figur 3 Fakulteternas utbildningsuppdrag 2016 och utfallet 2016    


 


Respektive fakultet har i uppdrag att under 2018 generera intäkter inom utbildning enligt figur 4, se 
även bilaga 1. Totalt utbildningsuppdrag för år 2018 är x xxx mnkr. 
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Figur 4 Fakulteternas utbildningsuppdrag 2018 (mnkr) 


 


Fakulteterna är ekonomiskt ansvariga för att generera intäkter enligt detta uppdrag. De regler som gäller 
för ersättning vid överproduktion respektive återbetalningskrav vid underproduktion redovisas i figur 5. 


Figur 5 Regler för ersättning och återbetalning vid avvikelse från utbildningsuppdraget. 


 LU under 
tak 


LU under tak inom 
sparade 
prestationer 


LU över tak inom 
anslagssparande 
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Fakulteten 
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50 % ersätts 50 % ersätts Ingen ersättning Ingen ersättning 
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producerar 


Full 
återbetalning 


Ingen 
återbetalning 


Ingen återbetalning Ingen återbetalning 


 


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


Inom de konstnärliga utbildningarna anger regeringen antalet helårsstudenter som får avräknas mot de 
konstnärliga prislapparna. Det överskjutande antalet får istället avräknas mot andra prislappar, framför 
allt prislappen för naturvetenskap och teknik. Musikhögskolan har en större utbildningsvolym än som 
kan ersättas med konstnärliga prislappar för musik. Inom den konstnärliga fakulteten pågår ett 
omställningsarbete i syfte att bättre anpassa kostnaderna för utbildningen till intäkterna. För att 
möjliggöra för Musikhögskolan att genomföra förändringsarbetet fick fakulteten stöd i form av sänkt 
utbildningsuppdrag med 2 mnkr och undantag från eventuell återbetalningsskyldighet enligt tabellen 
ovan under åren 2015-2017. Stödet förlängs 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  
I budgetpropositionen för 2017 angavs en ökad satsning på lärarutbildningen, utöver de satsningar som 
genomförts och aviserats de två tidigare åren. Sammanlagt erhöll landets lärosäten 3 600 fler platser 
inom lärarutbildningen att fördelas under 2017-2021, vilket motsvarar 270 mnkr. Lunds universitets 
tilldelning inom ramen för denna satsning blir sammanlagt 21 mnkr för perioden. Universitetet fick en 
ökning 2017 med 3,9 mnkr och får ytterligare 3,9 mnkr 2018. För 2019 är den planerade höjningen 3,3 
mnkr, 2020 3,3 mnkr och 2021 drygt 6 mnkr. 


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


EHL HT J K LTH M N S USV
xx xx xx xx xx xx xx xx xx
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Regeringen gjorde 2015 också en satsning i form av nya platser på grundutbildningen som byggs ut 
fram till 2018 med sammanlagt en miljard kronor. Lunds universitet fick bland annat ett uppdrag att 
bygga ut vårdutbildningarna med 91 platser och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med 39 
platser. Lunds universitet erhåller med anledning av denna satsning 15,6 mnkr för 2018, 0,3 mnkr för 
2019 och en minskning av anslaget med 2,9 mnkr för 2020. 


Regeringen inledde 2013 en utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningarna vilket ger 
universitetet ett ökat anslag under 2018 med 2,3 mnkr. 


Lunds universitet får särskilda medel för Nationellt resurscentrum i fysik. För denna verksamhet anslår 
regeringen 1 396 tkr vilka tillfaller Naturvetenskapliga fakulteten. Universitetet tillskjuter 300 tkr som 
en gemensam finansiering från utbildningsanslaget. Även berörda fakulteter tillskjuter medel.  
Universitetet får också ett särskilt anslag för omhändertagande av arkeologiska fynd (3 041 tkr), vilket 
tillfaller LUKOM. Universitetet tillskjuter därutöver 4 mnkr av forskningsmedel, se vidare under avsnitt 
xx. Därutöver anvisas universitetet ett anslag på 3 875 tkr för spetsutbildning i entreprenörskap vilket 
tillfaller Ekonomihögskolan.  


Universitetets prioriteringar  


Nya medel till fakulteterna 


Av regeringens satsning på nya platser som påbörjades 2015 finns 3 mnkr tillgängliga för fördelning till 
fakulteterna 2018. Dessa nya medel fördelas utifrån fakulteternas relativa andel av utbildningsuppdraget 
(beräknat på 2017 års resursfördelning) och framgår av figur 6. 


Figur 6 Fördelning av nya utbildningsmedel till fakulteterna (tkr), totalt 3 mnkr 


 


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 efter en översyn av den gemensamma organisationen och de ekonomiska 
förutsättningarna fattade universitetet beslut om att inte förlänga avtalet gällande 
ämneslärarutbildningen med Högskolan Kristianstad. Samarbetet är nu under avveckling och en 
huvudprincip är att de studenter som är antagna ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt.  


Ämneslärarutbildningens organisatoriska hemvist är numera Institutionen för utbildningsvetenskap vid 
Humanistiska och teologiska fakulteterna. Ett verksamhetsnära programråd som ansvarar för 
genomförande och kvalitetssäkring av ämneslärarutbildningen är inrättat liksom en budgetfunktion med 
uppgift att bereda underlaget för den fakultetsvisa fördelningen av medel som görs i resursfördelningen, 
och som utgörs både av regeringens särskilda satsning och av universitetets prioriterade medel. 
Programrådet och budgetfunktionen ersätter universitetets nämnd för lärarutbildning (NÄLU) som har 
upphört. 


Regeringens riktade medel till lärarutbildningen perioden 2017-2021 ska användas till 50 platser inom 
ämneslärarutbildningen och 20 platser till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Universitetets 
prioriterade medel till lärarutbildningen uppgår för 2018 till 18 mnkr, och som planeringsförutsättning 


EHL HT J K LTH M N S USV
284 258 124 213 836 549 191 522 23
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anges för 2019 och framåt 20 mnkr. Universitetets prioriterade medel tillsammans med regeringens 
riktade medel till lärarutbildningen fördelas till berörda fakulteter med de belopp som anges i figur 7. 


Figur 7 Fördelning av medel till ämneslärarutbildningen (tkr) 


 


Under uppbyggnadsfasen fram till 2020 gäller inte någon återbetalningsskyldighet för berörda 
fakulteter. Medel och myndighetskapital, som byggt 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 föreslår hur utbildningen och dess 
finansiering kan utvecklas därefter. 


Campus Helsingborg  


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


De fakulteter som är verksamma vid Campus Helsingborg har inför 2018 lämnat prognoser för 
utbildningsvolymen vid Campus. Fakulteterna planerar för oförändrade uppdrag. Antalet 
helårsstudenter i Helsingborg per fakultet ska för år 2018 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 (se 
bilaga 1). 


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. Utbildningsnämnden ska, enligt prioriteringar i 
Verksamhetsplanen för 2018, särskilt arbeta med att vidareutveckla universitetets 
kvalitetssäkringssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, stimulera sammanflätningen 
mellan utbildning och forskning samt utveckla det digitala lärandet. Till UN avsätts 7 mnkr för 2018. 
UN beslutar hur dessa medel ska användas och fördelas. Forskarutbildningsnämnden har därutöver i 
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uppdrag att i samverkan med UN vidareutveckla universitetets kvalitetssäkringssystem för utbildning 
på forskarnivån.  


Medel till internationalisering 


Stimulansmedel 


Universitetet 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 2018 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) 


 


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. Under 
2016 inrättades internationella rådet. Rådet definierar på vilket sätt dessa medel ska användas och vilken 
typ av projekt som bör premieras samt bereder ärendet och föreslår rektor hur dessa medel ska fördelas.  


Special Area Studies 


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. 
Internationella rådet har haft ett uppdrag att se över utbud och finansiering av SAS-kurserna i syfte att 
skapa en mer enhetlig och transparent finansieringsmodell. Rådet har föreslagit att SAS-kurserna ges 
med samma volym även fortsättningsvis men med en mer långsiktig finansiering och en 
planeringsprocess som görs mer lik den som gäller för utbildningsutbudet i övrigt.  


I resursfördelningen för 2018 får de fakulteter som ger SAS-kurser måltal för helårsstudenter som 
omfattar samtliga de satsningar som tidigare är gjorda och de får också därtill hörande resurser enligt 
figur 9. Måltalen fastställs i dialog med fakulteterna. Ersättningen är olika beroende på om det är en 
kurs inom ordinarie uppdrag eller om den har sin grund i en särskild satsning på SAS-kurser och utgår 
enligt följande: 


• Kvalitetsförstärkning för SAS-kurser inom ordinarie utbildningsuppdrag motsvarande 7,5 tkr 
per helårsstudent 


• Ett ökat uppdrag för SAS-kurser till HT enligt resursfördelningen för 2013 på 15 hst med en 
ersättning på 47,5 tkr per helårsstudent. Detta uppdrag ingår i ordinarie utbildningsuppdrag 
och ingår även i måltalet för kvalitetsförstärkningen på 7,5 tkr  


• Ett särskilt uppdrag avseende nya SAS-kurser enligt beslut 2015 som ersätts med 47,5 tkr per 
helårsstudent oavsett utbildningsområde och med en kvalitetsförstärkning på 7,5 tkr per 


EHL HT J K LTH M N S USV Totalt
1 585 1 146 583 154 1 994 517 1 044 1 623 354 9 000
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helårsstudent. Med ett måltal på 2,5 hst per kurs motsvarar detta en ersättning på 137,5 tkr per 
kurs. 


Måltalen för kvalitetsförstärkningen är 155 hst för HT, 50 hst för S och 12 hst för EHL. Därtill 
kommer måltalen för de nya SAS-kurserna som uppgår till 5 hst (två kurser) för EHL och J samt 2,5 
hst för HT, K, LTH, N, S och USV. 


Figur 9 Ersättningar för SAS-kurser 


 
 
Intäkter i form av anslagsfinansierade helårsstudenter ska genereras av fakulteterna och avstämning 
kommer att göras i efterhand. Om uppdragen inte nås kommer en justering att göras i efterhand i dialog 
med berörd fakultet. 


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 mnkr. 


Humanistiska och Teologiska fakulteterna fick i resursfördelningen för 2013 ett ökat uppdrag om 25 
helårsstudenter på Svenska som främmande språk, totalt 1,2 mnkr per år. Denna satsning ligger kvar 
även för 2018 och ingår i ordinarie utbildningsuppdrag.  


Intäkter i form av anslagsfinansierade helårsstudenter ska genereras av fakulteterna och avstämning 
kommer att göras i efterhand. Återbetalning kan bli aktuell om utbildningsuppdragen inte uppnås.  


Uppdrag och satsningar finansierade av universitetsgemensamt myndighetskapital 


Avsnittet färdigställs när den preliminära beräkningen av tillgängliga medel är klar. 
Myndighetskapitalet används endast om det är nödvändigt. 


HT:s särskilda satsning på 15 hst SAS-kurser ligger inom ordinarie uppdrag 0,7 mnkr 


HT:s särskilda satsning på 25 hst Svenska ligger inom ordinarie uppdrag 1,2 mnkr 


USV:s och LUKOM:s medel för att stimulera samverkan 1 mnkr resp 0,5 mnkr 


Juridiska fakultetens hyreskompensation 1,2 mnkr 


Övriga satsningar 


Under det första året på biomedicinprogrammet läser studenter motsvarande cirka 25 hst obligatoriska 
kemikurser som enligt överenskommelse erbjuds av naturvetenskapliga fakulteten. För att möjliggöra 
ett sådant fortsatt upplägg får N en permanent ökning av utbildningsuppdraget med 2 460 tkr. 


belopp i  tkr EHL HT J K LTH N S  USV
Kvalitetsförstärkning belopp 90 1 163 375
Ökat uppdrag 2013 HT belopp 713
Nya SAS-kurser beslut 2015 belopp 238 119 238 119 119 119 119 119
Kvalitetsförstärkning SAS 2015 belopp 38 19 38 19 19 19 19 19
Summa ersättning SAS 366 2 014 276 138 138 138 513 138
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Enligt rektorsbeslut gällande överföring av Trafikflyghögskolans ekonomiska resultatansvar och 
bokföring från USV till LTH, samt villkor för detta (Dnr STYR2016/1595) erhåller LTH i 
resursfördelningen för 2018 och framöver en ökning av utbildningsuppdraget motsvarande 15 hst för 
TFHS. LTH får därför en permanent ökning av utbildningsuppdraget med 1 476 tkr. 


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


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. 


Medel till riktade ändamål och medel för senare beslut 
Totalt har 28 111 tkr avsatts till riktade ändamål 2018 enligt figur 10. 


Figur 10 Medel för riktade ändamål inom utbildning 2018 


 


Totalt har 30 619 tkr avsatts för senare beslut 2018 enligt figur 11. 


Figur 11 Medel för senare beslut inom utbildning 2018 


 


Sammanfattning av utbildningsanslag 
I figur 12 redovisas resursfördelning till respektive fakultet under 2018 (mnkr). Total tilldelning för år 
2018 är 1 990 mnkr varav 1 937 mnkr tilldelas fakulteterna.  Därutöver avsätts till UB 6 mnkr och 59 
mnkr till riktade ändamål och medel för senare beslut. 


Medel för riktade ändamål 2018 Belopp (tkr) Överförs till
Generella stöd till kårerna    6 135 Se figur 2
Generella stöd till nationerna  670 Se figur 2
Riktade stöd och köpta tjänster, inkl BoPoolen    3 506 Se figur 2
Studentbostäder till internationella studenter  15 000 LU service
Kungshuset, uppstart av verksamhet 700 LU gemensamt
Samordning av insatser för nyanlända 1 000 SoU
Basmedel till utbildningsnämnden   100 SoU
Universitetsgemensamma medlemsavgifter med mera 1 000 SoU
Totalt 28 111


Medel för senare beslut 2018 Belopp (tkr) Överförs till
Strategiska utbildningsmedel 6 000 LU gemensamt
Medel till utbildningsnämnden 7 000 LU gemensamt
Lokalfonden 8 500 LU gemensamt
Ämneslärarutbildningen 7 019 LU gemensamt
Stimulansmedel för internationalisering 2 000 LU gemensamt
Åtgärder för intern styrning och kontroll 100 LU gemensamt
Totalt 30 619
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Figur 12 Fakulteternas tilldelning av utbildningsanslaget (mnkr) 


 


Figur 13 Fakulteternas andel av utbildningsanslaget 


   
Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet för år 2018 samt 
planeringsförutsättningar för åren 2019 till 2021 framgår av bilaga 1.  


2.3 Forskning och forskarutbildning 
I detta avsnitt beskrivs universitetets prioriteringar inom forskningen och fördelningen av 
forskningsmedel till fakulteterna närmare. I resursfördelningen beskrivs också specifika uppdrag som 
kan vara av universitetsgemensam karaktär, men de kan också vara riktade uppdrag till en viss fakultet 
eller motsvarande. 
 
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 
universitets fördelar här i resursfördelningen beräknas utgöra drygt 40 procent av 
forskningsfinansieringen, resterande del utgörs av forskningsbidrag sökta i konkurrens och avgifter för 
uppdragsforskning.  


Regeringens prioriteringar 
I regeringens forskningspolitiska proposition, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och 
stärkt konkurrenskraft, som regeringen lade fram hösten 2016 fördelas 2,8 miljarder till sektorn fram 
till 2020. Av dessa medel kommer 1,3 miljarder kronor att gå direkt till universitet och högskolor. För 
2017 tilldelades inte några nya medel till universitetets forskningsanslag, och kommande års fördelning 
blir känd i budgetpropositionerna.  


I resursfördelningen för år 2011 beskrevs de principer som gällt vid fördelning av de till universitetet 
inkommande anslagen för SFO. I budgetpropositionen för 2017 anges en neddragning av universitetets 
strategiska forskningsmedel för år 2020 med 12,5 mnkr. Neddragningen är riktad till miljön BioCARE 
inom Medicinska fakulteten. I planeringsförutsättningarna för år 2020 görs en neddragning av 
Medicinska fakultetens medel till strategiska forskningsområden på 12,5 mnkr.  


Universitetets prioriteringar 
Av de nya medel som universitetet erhåller för 2018 ska 10 mnkr fördelas till fakulteterna. Dessa nya 
medel fördelas utifrån fakulteternas relativa andel av fakultetsanslag exklusive SFO-medel (beräknat 
på 2017 års resursfördelning) och framgår av figur 14. 


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM
181 190 79 134 526 340 123 327 16 21


Av figur 13 framgår fakulteternas andel 
av anslaget till utbildning. Anslaget 
speglar inte direkt hur många studenter 
som finns vid respektive fakultet. En 
fakultet som avräknar mot en högre 
prislapp kan ha färre studenter än en 
fakultet med samma anslag men som 
huvudsakligen avräknar mot en lägre 
prislapp. 
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Figur 14 Fördelning av nya forskningsmedel till fakulteterna (mnkr), totalt 10 mnkr 


 


Strategiska forskningsmedel 


Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet med målet att bedriva verksamhet i världsklass kräver 
gemensamma prioriteringar och fakultetsövergripande satsningar. Vid en stor och komplex myndighet 
uppkommer även olika typer av oförutsedda kostnader och kostnader utan någon naturlig hemvist. 
Universitetets satsning på ett stärkt ledarskap kräver också särskild finansiering. 2017 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 fakultetsövergripande forskningsinfrastruktur har ökat 
påtagligt och en avsättning görs med 20 mnkr till en universitetsgemensam resurs för 
forskningsinfrastruktur. Samtidigt sätter också fakulteterna av egna resurser till infrastruktursatsningar. 
Därutöver skapas en ny universitetsgemensam resurs 2018 med 5 mnkr som ska gå till nationella 
forskningsinfrastruktursamarbeten. 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 genom nya konstellationer kunna möte de kommande samhälleliga utmaningarna. 
En universitetsgemensam resurs avsattes för detta ändamål 2017 med 8 mnkr och för 2018 ökar den 
med 2 mnkr till sammanlagt 10 mnkr. 


Professorer av underrepresenterat kön  


Universitetet eftersträvar en jämn könsbalans och har särskilt valt att fokusera på att öka andelen 
professorer som är kvinnor. För att stärka detta jämställdhetsarbete avsätts totalt 8 mnkr 2018. Av dessa 
medel utgör 4 mnkr medel för att främja jämställdhet genom att finansiera en gästprofessor i Hedda 
Anderssons namn samt samfinansiera gästprofessorer av underrepresenterat kön (tidigare RQ08 medel). 
Dessa medel ska i huvudsak användas till att samfinansiera gästprofessorer av underrepresenterat kön. 
Därutöver avsätts 4 mnkr som stimulansmedel för att uppnå en jämnare könsfördelning. Dessa medel 
ska i första hand användas till aktiva åtgärder som skapar bra och konkreta förutsättningar för 
universitetslektorer av underrepresenterat kön så att de kan konkurrera om utlysta 
professorsanställningar eller ansöka om befordran till professor. Ledningsgruppen för jämställdhet och 
likabehandling bereder förslag och föreslår rektor hur medlen ska fördelas.  


Linnémiljöer 


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


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX IV UB
428 1 315 220 192 2 066 1 782 2 419 722 223 123 399 111
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de miljöer som upphör att få stöd från Vetenskapsrådet den 1 juli 2018. Därefter är dessa miljöer 
respektive fakultets ekonomiska ansvar.  


En särlösning finns för Linnémiljöerna vid USV. Från och med fördelningsbeslutet för 2009 erhöll USV 
stöd om totalt 1 mnkr för två Linnémiljöer vid LUCSUS respektive CIRCLE om vardera 500 tkr. Stödet 
trappades ner med 250 tkr årligen från 2016 och för 2018 erhålls stöd med totalt 250 tkr som därefter 
upphör. 


Strategiska forskningsområden (SFO) 


För att säkerställa universitetets långsiktiga ansvar för utvecklingen av de strategiska 
forskningsområdena lyfts tre procent av årligen 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 
vidareförmedlar till andra lärosäten berörs inte. För år 2018 avsätts totalt 4 813 tkr 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. 


Övriga satsningar 


En ny centrumbildning, ”Lund on the Future” (LU Futura), inrättas vid USV som en 
fakultetsövergripande satsning för att möta framtida utmaningar. Som en grundfinansiering för LU 
Futura erhåller USV 3 mnkr årligen under perioden 2018-2020. Verksamheten vid LU Futura ska 
avslutas med en större internationell konferens och därefter utvärderas. 


Universitetet har genom Historiska museet ansvar för arkeologiska fynd i södra Sverige. Uppdraget är 
sedan tidigare underfinansierat, men ska enligt regeringen kunna finansieras genom de nya 
forskningsresurser som kommer universitetet till del de kommande åren. LUKOM får därför ökade 
resurser med 4 mnkr från 2018 och framåt, dessa medel riktas till Historiska museet för arbetet med 
omhändertagande av arkeologiska fynd.  


Enligt rektorsbeslut gällande överföring av Trafikflyghögskolans (TFHS) ekonomiska resultatansvar 
och bokföring från USV till LTH samt villkor för detta (Dnr STYR2016/1595) ska LTH i 
resursfördelningen för 2018 och framöver få en förstärkning av forskningsanslaget med 1 mnkr som blir 
öronmärkt till TFHS.  LTH får därför 2018 en permanent ökning av forskningsanslaget med 1 mnkr. 


Centrum för Mellanösternstudier ska flytta från USV till Samhällsvetenskapliga fakulteten som 
kompenseras för ökade kostnader.  


Circle ska flytta från USV och diskussioner pågår om centrats framtida organisationstillhörighet. 
Flytten kommer att medföra kompensation för ökade kostnader till mottagande fakultet. 


Centrum för preventiv livsmedelsforskning upphör och viss verksamhet övertas av fakultet.  


En professor anställd vid annan fakultet överförs till fakulteterna för Humaniora och Teologi som 
kompenseras för ökade kostnader. 


Pliktlevererade tidningar förvars av Universitetsbiblioteket i lokaler som är bristfälliga för ändamålet. 
Lämpliga lokaler finns nu tillgängliga på Gastelyckan i Lund och en flytt av magasinet är beslutad. För 
2018 och framåt får Universitetsbiblioteket en ökad tilldelning på 800 tkr för ökade hyreskostnader. 







 


 


 27 


Swedish South Asian Students Network (SASNET) finansierades fram till 2009 delvis genom SIDA. 
USV tilldelas från och med 2013 en temporär ökning av anslaget om 1,8 mnkr till SASNET, vilket 
finansierades genom en proportionerlig nerdragning av anslaget till samtliga fakulteter. I avvaktan på 
en Asienstrategi för Lunds universitet förlängs finansieringen i oförändrad omfattning för ytterligare ett 
år (2018).   


Pufendorfinstitutet, som organisatoriskt tillhör USV, fick 2015 ett särskilt anslag med 2 mnkr vilket 
ökade med ytterligare 0,5 mnkr 2016. . För 2018 och framåt ökas USV:s ram med 2,5 mnkr riktade till 
Pufendorfinstitutet. 


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


En ny forskarskola initierades under 2017 och erhöll då 1 mnkr. För perioden 2018 – 2021 erhåller 
forskarskolan 2 mnkr årligen av gemensamma medel. Satsningen ska utvärderas.  


En universitetsgemensam resurs för internationaliseringssatsningar skapades 2017 som uppgår till totalt 
4 mnkr, varav 2 mnkr från forskning och resterande 2 mnkr från utbildning. 


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.  


En gemensam satsning görs på verksamhet gällande Öst- och Sydostasien med 820 tkr för 2018. 


För hyreskonsekvenser i samband med verksamhetsflytt till Medicon Village avsätts 3 300 tkr. 


Horizon 2020 får 2 mnkr för 2018. Dessa medel fördelas, genom sektionen FSI, till forskare och 
forskargrupper som söker bidrag inom ramen för EU:s forskningsprogram. 


För akademiska högtider avsätts 2 500 tkr som medfinansiering. 


För universitetsgemensamma åtgärder gällande samverkan, riskanalys och ranking avsätts 2 mnkr. 


MAX IV-laboratoriet  


MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning som styrs av förordning SFS 1994:946. Efter 
avvecklingen av MAX-lab år 2015 invigdes MAX IV-laboratoriet under 2016. 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. Anläggningen rymmer 32 strålrör, varav 14 i dagsläget är fullt finansierade. 


Driftkostnaderna för MAX IV-laboratoriet finansieras i huvudsak av Vetenskapsrådet och Lunds 
universitet och enligt en överenskommelse ska Lunds universitet bidra med 52 mnkr per år 2016-
2018. Vetenskapsrådet bidrar under samma period med 295 mnkr per år.  


Den initiala investeringen i MAX IV-laboratoriet, dvs. MAX IV fas 1 projektet, finansierades av 
Vetenskapsrådet, Vinnova, Region Skåne och Lunds universitet. Universitetet finansierade 135 mnkr 
av totalkostnaden på 1 055 mnkr. Efter indexuppräkning uppgick universitetets andel till 145 mnkr, 
vilket gav en beräknad avskrivningskostnad på 14,5 mnkr/år. MAX IV fas 1 projektet är avslutat inom 
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ramen för ursprunglig budget och den årliga avskrivningen för 2018-2024 är numera beräknad till 13,8 
mnkr.  


Tolv svenska universitet finansierar de sju första strålrören tillsammans med Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse. Lunds universitets andel uppgår till ca 2,5 mnkr per år till och med 2022. 
MedMAX är ett planerat strålrör till MAX IV särskilt designat för medicinsk forskning. Det kommer 
delvis att finansieras med universitetsgemensamma medel. Kostnaden beräknas till 1 mnkr per år 2014 
till 2023. 


ESS  


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


I vårändringsbudgeten för 2015 och efterföljande regleringsbrev beslutades att regeringen bemyndigas 
att under 2015 besluta om kapitaltillskott till ESS AB och bidrag till ett konsortium för konstruktionen 
och driften av EES på sammantaget högst 1 miljard kronor varav 512 mnkr belastade Lunds universitets 
forskningsanslag. Detta belopp utgör universitetets hela åtagande för anläggningen, efter uppräkning till 
2015 års prisnivå och med avdrag för den anslagspost på 82 mnkr som universitetet fick disponera för 
betalning till ESS under 2014. Universitetet har därmed under året 2015 slutreglerat det särskilda 
ekonomiska åtagandet för ESS. Universitetet finansierar detta internt genom att anslå 55 mnkr per år 
under sammanlagt 10 år fram till och med 2022.  
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Medel till riktade ändamål och medel för senare beslut  
Totalt har 109 883 tkr avsatts till riktade ändamål 2018 enligt figur 15. 


Figur 15 Medel för riktade ändamål inom forskning 2018 


 


Totalt har 99 013 tkr avsatts för senare beslut 2018 enligt figur 16. 


Figur 16 Medel för senare beslut inom forskning 2018 


 
 


Medel för riktade ändamål 2018 Belopp (tkr) Överförs till
Vidareförmedling av medel för strategiska forskningsområden 
(SFO) till andra medverkande lärosäten   


34 412
Medverkande 
lärosäten


Jämställdhetssatsning, främst samfinansiering gästprofessorer 
av underrepresenterat kön 


4 000 LU gemensamt


Jämställdhetssatsning nya professorer 4 000 LU gemensamt
Forskarskola i ämnesdidaktik    2 000 HT
Hyreskonsekvenser i samband med verksamhetsflytt till 
Medicon Village  


2 200 LU gemensamt


Horizon 2020   2 000 FSI
ERC, ansökningsstöd 400 FSI
Gemensam satsning på Öst- och Sydostasien    820 ER
Generellt kårstöd samt köpta tjänster för studentinflytande    951 Se figur 2
Universitetsgemensamma medlemsavgifter med mera 1 000 LU gemensamt
Akademiska högtider 2 500 Kommunikation
Kungshuset, uppstart av verksamhet   300 LU gemensamt
Basmedel forskarutbildningsnämnden, forskningsnämnden 
och nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet  


300 FSI


ESS 55 000 LU gemensamt
Totalt 109 883


Medel för senare beslut 2018 Belopp (tkr) Överförs till
Avsättning för universitetsgemensamma satsningar avseende
strategiska forskningsområden


4 813 LU gemsamt


Samverkan och samarbete 10 000 LU gemsamt
Stimulansmedel för internationalisering 2 000 LU gemsamt
Lokalfonden 16 500 LU gemsamt
Forskningsinfrastruktur 20 000 LU gemsamt
Forskningsinfrastruktur, nationell 5 000 LU gemsamt
Samverkan, riskanalys och ranking 2 000 LU gemsamt
Strålrör MAX IV-laboratoriet 3 500 LU gemsamt
Åtgärder för intern styrning och kontroll 200 LU gemsamt
Strategiska forskningsmedel 35 000 LU gemsamt
Totalt 99 013
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Sammanfattning av forskningsanslaget 
Forskningsanslaget år 2018 är fördelat (mnkr) enligt figur 17. Därutöver avsätts 20 mnkr till UB och 
209 mnkr till riktade ändamål och senare beslut. De medel som går till fakulteterna har en relativ 
fördelning som framgår av figur 18. Total tilldelning för år 2018 är xxxx mnkr. 


Figur 17 Fakulteternas tilldelning av forskningsanslaget (mnkr) 


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


75 230 39  34 390 402 448 126 54 22 70 


 
Figur 18 Fakulteternas andel av forskningsanslaget 


  


Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet eller motsvarande för år 2018 samt 
planeringsförutsättningar för åren 2019 till 2021 framgår av bilaga 2.  


2.4 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 
Universitetet har stödverksamhet på tre nivåer; institutionsnivån, fakultetsnivån och 
universitetsgemensam nivå. Lunds universitet följer liksom övriga universitet och högskolor SUHF 
modellens definitioner av stödkostnader. SUHF modellen gör det möjligt att jämföra stödkostnader 
mellan universitet och högskolor. År 2016 uppgick universitetets budgeterade stödkostnad för forskning 
till 18 procent och för utbildning till 31 procent av total kostnad året innan.  


I en jämförelse med övriga stora lärosäten i Sverige är Lunds universitets stödkostnader lägre än för de 
flesta andra. Jämförbara universitet i landet har budgeterade stödkostnader för forskning som ligger 
mellan 15-26 procent och för utbildning mellan 28-39 procent av total kostnad året innan.  


De universitetsgemensamma kostnaderna för stödverksamhet uppgår 2018 till 634 mnkr och består av 
kostnader för:  


- Universitetsledning 
- Universitetsbibliotek 
- LU gemensamma avgifter och kostnader för vissa gemensamma ändamål (bankavgifter, avgift 


till Riksrevision, gemensamma undervisningslokaler, kostnad för personalorganisationer, medel 
för rehab och trygghet, internpost, avgift till BONUS presskopia mm)  
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- Bas-it (datanät, e-post, IT-säkerhet, servicedesk, IT-arkitekter, gemensamma licenser, 
katalogtjänst mm.)  


- Administrativa stödsystem (studieadministrativa system, ekonomisystem, personalsystem, 
system för dokumenthantering, webb-system, lokalbokningssystem, forskningsdatabas mm.) 


- Förvaltningen (stödfunktioner på universitetsgemensam nivå som utför handläggning till hela 
universitetet, ansvarar och arbetar med universitetsgemensamma processer och system, hanterar 
universitetsgemensam myndighetsrapportering, erbjuder expertstöd, ger stöd till 
universitetsledning och universitetsgemensamma nämnder mm) 


- Övriga personalkostnader som tidigare var en del av lönebikostnaden (Kostnad för delpension, 
avtalspension, omställning, avgifter till Trygghetsstiftelsen, övertalighetsförsäkring, 
engångspremier till SPV mm). 


 
Kostnaderna fördelar sig enligt figur 19. 


Figur 19 Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamheten fördelade på ändamål 


 


De universitetsgemensamma kostnaderna har sedan 2010 ökat med 23 procent medan universitetets 
kostnader under samma period ökat med 38 procent. Figur 20 visar utveckling av utfall indirekt kostnad 
2016/utfall total kostnad 2015. 


Figur 20 Utveckling indirekta kostnaders andel av total kostnad 
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Alla nivåer inom Lunds universitet har minskat utfallet indirekt kostnad/total kostnad i förhållande till 
året innan. År 2017 påverkades utfallet av att 10 mnkr flyttats mellan nivåerna så att 
universitetsgemensam nivå kom att öka och institutions- och fakultetsnivå kom att minska. Målet är att 
kostnader ska läggas där det blir mest effektivt och bäst för verksamheten och att suboptimering i 
möjligaste mån undviks. 


Under 2016 och 2017 genomförde den universitetsgemensamma förvaltningen omprioriteringar av 10 
mnkr för att klara att öka handläggning av vissa universitetsgemensamma ärenden till följd av att 
universitetet vuxit utan att öka debitering från verksamheten.  


Universitetsgemensamma kostnader 2018 
Varje år gör förvaltningens sektioner en genomgång av de budgetposter som ingår i ansvarsområdet 
utifrån extern kostnadsutveckling, uttalade behov och ändrade krav. Inför 2018 har ett antal behov lyfts 
fram. Utifrån dessa identifierade behov föreslås omfördelningar och förstärkningar enligt följande:  


Kostnadsminskningar mnkr 


Telefoni: Kostnad för universitetets infrastruktur kring telefoni har minskat de senaste 
åren och LDC gör därför ytterligare en justering av priserna som faktureras fakulteterna. 
2017 sänktes telefonikostnaden med 5 mnkr. Denna kostnad minskar de 
institutionsgemensamma kostnaderna men inte de universitetsgemensamma. 


-1,5 


Utbildningsadministrativa system: Kostnad för de utbildningsadministrativa systemen 
NyA och Ladok har minskat. Systemägarna fördelar kostnad mellan lärosätena efter 
antal heltidsekvivalenter. Förslag är att omprioritera denna kostnadsminskning till ökad 
kostnad för utbildningsadministrativa system inom AHU och som del av finansiering till 
förslag om utökning av studiestödjande verksamheter (pedagogiskt stöd, studenthälsa 
och studieverkstad)   


-1,6  


LU Open: Avvecklingen av LU Open är genomförd och har inneburit en 
kostnadsminskning i enlighet med FSI - utredningen. Förslag är att omprioritera denna 
ram till finansiering av förslag om ny basorganisation för Donatorrelationer efter 
jubileumskampanj och som en delfinansiering till förslag om EU-satsning. 


-1,3 


Kostnadsökningar befintliga kostnader/funktioner mnkr 


Universitetsledning: Universitetsledningen har utökats med vicerektor utbildning      
50 % och rektorsråd 100 %. Rektorsråd har tidigare år finansierats genom särskilda 
rektorsbeslut. 


2,9 


E-media: Universitetsbiblioteket bekostar inköp av ett basutbud av E-media som 
erbjuds alla fakulteter. Priserna på E-media ökar årligen med ca 5-6 % vilket är mer än 
den årliga pris- och löneuppräkningen. För att kunna bibehålla dagens E-media 
behöver ramen till Universitetsbiblioteket öka med mellanskillnaden. 


2,0 


Utbildningsadministrativa system (AHU): Institutionen för Utbildningsvetenskaper 
är systemägare för Luvit och LU Play. Luvit får 2018 en ökad licenskostnad med 4,7 % 
och pris- och löneökning uppgår till 1,8 % mellanskillnaden utgör ca 0,3 mnkr. LU 
Play har en ökad kostnad för systemförvaltning och serverdrift motsvarande 0,2 mnkr.  


0,5 
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Ändrad finansiering mnkr 


Kompensation för representation i Biskopshuset: LU konferens har under de 
senaste åren fått en tillfällig finansiering från rektor för att täcka mellanskillnad i pris 
för representation i Biskopshuset och representation på jämförbara restauranger 
externt. En utredning har genomförts under 2017. Utredningen visar att det finns ett 
behov av en basfinansiering för att kunna bedriva en konkurrenskraftig 
representationsverksamhet i Biskopshuset. Bedömningen är att subvention behöver 
kvarstå och permanentas. 


1,5 


Ökade handläggningsbehov inom universitetsgemensam förvaltning mnkr 


Studiestödjande verksamheter på sektionen Student och utbildning (5 tjänster): 
Två språkpedagoger på Studieverkstaden som stöd till ett ökat antal studenter med 
svenska som andraspråk och ett ökat antal internationella studenter på mastersnivå 
med engelska som andraspråk. . Antalet studenter med stödbehov har ökat kraftigt 
och dagens stödinsatser har visat sig ge en bra effekt på genomströmningen. Två 
tjänster på avdelning för Pedagogiskt stöd som stöd till ett ökat antal studenter med 
funktionsnedsättning. En kurator på Studenthälsan pga att antalet studenter med 
psykisk ohälsa ökat. 


2,7 


EU-satsning på sektionen Forskning, samverkan och innovation (2 tjänster): Ökat 
stöd till forskare gällande EU:s nya och mer komplexa ramprogram. Stöd i hantering 
av ansökningar och hantering av projekt. 


1,6 


Handläggning av oredlighetsärenden (0,4 HE): Antalet oredlighetsärenden har ökat i 
volym och är tidskrävande att hantera. För att inte denna hantering ska gå ut över stöd 
till forskarna gällande extern forskningsfinansiering behövs en utökning av omfattning 
av handläggning. 


0,3 


Prenumerationsavgift databas för forskningsutlysningar 0,2 


Donatorrelationer basorganisation efter jubileumskampanj: Donatorrelationer 
hade före kampanjen 4,5 heltidstjänster. Kampanjen upphör 2017/2018 och en 
utredning har genomförts under hösten 2016 som föreslår en grundbemanningen på 5,5 
heltidstjänster, för att klara de uppgifter som fanns före kampanjen och de som 
tillkommit under kampanjen och föreslås permanentas t ex hantering av universitetets 
amerikanska stiftelse. Förslaget innebär en minskning jämfört med 
kampanjbemanningen på 4 heltidstjänster. 


1,0 


Arbetsrättsjurist på sektionen Personal: Förändringstrycket inom HR området och 
det uttalade behovet av mer stöd till fakulteter och institutioner gör att sektionen Det 
som efterfrågats mest på central nivå är ett utökat stöd i arbetsrättsliga frågor. Förslaget 
är att inför 2018 öka det centrala stödet med 1.0 arbetsrättsjurist.  


0,9 


Dataskyddsombud: För att kunna leva upp till lagkrav och ge rätt stöd till 
institutionerna behövs en förstärkning i stöd kring personuppgiftshantering och 
informationssäkerhet mm. 


0,7 
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Universitetsgemensamma kostnader 2018 


I figur 21 redovisas omfattningen av de universitetsgemensamma kostnaderna samt hur de har 
utvecklats jämfört med föregående år. 


Figur 21 Universitetsgemensamma kostnaders utveckling 2017 - 2018 


 


Till internrevisionens verksamhet 2018 avsätts totalt 3,8 mnkr av universitetsgemensamma kostnader. 


Förslaget för 2018 innebär att de indirekta kostnaderna för stödverksamheten på universitetsgemensam 
nivå uppgår till 7,45 procent (samt 0,5 % för övriga personalkostnader) av universitetets budgeterade 
totala kostnader 2017. Förslaget innebär därmed en procentuell ökning jämfört med 2017 (7,43 % och 
0,5 %). 


Förslaget innebär följande fördelning mellan utbildning och forskning 2018 (budgeterad 
stödkostnad/total kostnad året innan): 


- Utbildning 11,67 procent av total budgeterad utbildningskostnad (2017: 11,47 %).  
- Forskning 6,29 procent av total budgeterad forskningskostnad (2017: 6,18 %) 


 


Universitetsgemensamma kostnader Belopp mnkr
Universitetsgemensam kostnad 2017 (inkl övrig personalkostnad) 633,6
Kostnadsminskningar (ram) -2,9
Ändrad finansiering 1,5
Kostnadsökningar befintlig kostnad/funktion 5,4
Ökade handläggningsbehov gemensam förvaltning 7,4
Summa förändring 11,4
Pris- och löneuppräkning 1,81 % 11,4
Universitetsgemensam kostnad 2018 656,4







Bilaga 1


Resursfördelning för 2018 ‐ utbildning på grund‐och avancerad nivå fördelat per fakultet 2017‐års prisläge
Gemensam finansiering


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB


riktade 
ändamål 
och senare 
beslut


Summa


Bastilldelning 2017 exkl kapitalfinansiering 178 088 159 113 77 447 138 491 535 547 349 411 121 344 328 959 14 863 0 0 0 1 903 263
Pris‐ och löneomräkning (plo) 0
Beräknad ökning utbildningsanslaget 284 258 124 213 836 549 191 522 23 3 000
Förändrade uppdrag 2018 enl BP17 2 268 2 268
Förändr uppdr M‐fak 6 110 6 110
Ökat uppdrag TFHS 1 476 1 476
Ökat uppdrag kemikurser till Biomedicinarprogrammet 2 460 2 460
Ökat uppdrag från 2013, SAS 713 713
Ökat uppdrag från 2015, SAS 238 119 238 119 119 119 119 119 1 190
Kvalitetsförstärkning SAS 128 1 182 38 19 19 19 394 19 1 818
Ämneslärarutbildningen enl BP17 för 2018, ejfördelat 3 828 3 828
Ämneslärarutbildningen enl RB STYR 2017/577 1 779 487 631 2 897
Svenska som andraspråk, nytt uppdrag 2017 1 000 1 000
Ämneslärarutbildningen, LU:s satsning, ej fördelat 12 461 2 348 3 191 18 000
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen 1 248 1 248
Ökat uppdrag från 2013, Svenska som främmande språk 1 260 1 260
Stimulansmedel 1 040 520 1 560
Plo övrig kapitalfinansiering 0
Svenska för utbytesstud, särskilt utbildningsuppdrag 5 983 5 983
Plo svenska för utbytesstudenter 0
Samordning insatser nyanlända 1 000 1 000
Kvalitetsförstärkning BP16  3 918 4 562 2 215 181 560 57 5 727 205 17 425
Plo kvalitetsförstärkning BP16 0
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 875 1 396 3 041 8 312
Gemensam finansiering LUKOM, UB 17 700 6 486 24 186
Gemensam finansiering till fakulteter 8 700 300 9 000
Gemensam finansiering resor och merkostnader CH 240 228 1 650 2 166 4 284
Gemensam finansiering internationalisering 1 585 1 146 583 154 1 994 517 1 044 1 623 354 2 000 11 000
Gemensam finansiering lokalfond 8 500 8 500
Gemensam finansiering riktade medel övrigt 27 111 27 111
Gemensam finansiering senare beslut övrigt 13 100 13 100
Gemensam finansiering från fakultet/motsv ‐7 071 ‐7 274 ‐3 129 ‐5 512 ‐21 372 ‐14 086 ‐5 028 ‐13 054 ‐635 ‐21 0 ‐77 181
Summa tilldelning 181 045 191 243 78 992 134 152 523 097 342 558 124 823 326 456 15 987 21 240 6 486 58 730 2 004 809







Bilaga 2


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


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


Riktade 
ändamål 
och senare 
beslut


Summa


Ramtilldelning 2017 exkl SFO‐medel 74 872 229 223 38 512 33 659 357 811 312 086 423 482 126 422 38 951 21 593 69 790 19 457 0 1 745 859
Beräknad ökning forskningsanslaget 428 1 315 220 192 2 066 1 782 2 419 722 223 123 399 111 10 000
Minskad basfi pga lägre avskrivningar ‐700 ‐700
Historiska museet, omhändertagande av arkeologiska fynd 4 000 4 000
TFHS förstärkning 1 000 1 000
Ökade hyreskostnader vid flytt av magasin 800 800
"Lund on the Future" (LU Futura) 3 000 3 000
Pufendorfinstitutet 2 500 2 500
Linnéstöd till LUCSUS och Circle 250 250
SASNET, avvaktar Asienstrategi 1 800 1 800
Pris‐och löneomräkning (plo) 0
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar 619 619
Lunarc 4 000 4 000
Centrum för Öresundsstudier 1 050 1 050
Strategiska forskningsmedel (SFO‐medel) 27 809 90 363 25 106 12 360 4 813 160 451
SFO‐medel för vidareförmedling 34 412 34 412
Plo SFO‐medel 0
Nationell forskningsinfrastruktur, senare beslut 5 000 5 000
Samverkansmedel, senare beslut 10 000 10 000
Internationalisering, senare beslut 2 000 2 000
Strategiska forskningsmedel, senare beslut 35 000 35 000
Lokalfond, senare beslut 16 500 16 500
För senare beslut, resterande 24 700 24 700
Forskarskola ämnesdidaktik, riktade ändamål 2 000 2 000
ESS, riktade ändamål 55 000 55 000
Riktade ändamål, resterande 19 471 19 471
För senare beslut nya medel 0 0
Summa tilldelning  75 300 231 588 39 351 33 851 392 686 404 231 451 007 127 144 59 084 25 716 69 489 20 368 208 896 2 138 712
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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 och auktoriserad 
revisor Boel Hellberg till revisorer för Stiftelsen för motionsverksamheten vid 
Lunds universitet för perioden 2017-07-01 – 2019-06-30. 


2017-05-30 


PM med förslag till beslut 
Bilaga 18
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Kval i te t  och utvärder ing  
Åsa Ekberg  
Mat t ias  Renehed 


 


 


Kvalitetsdialoger för utbildning 2017 


Kvalitetsdialogerna är en viktig del av den regelbundna uppföljningen av 
kvalitetsarbetet rörande utbildning vid Lunds universitet. Då Högskoleverket 
granskade Lunds universitets kvalitetsarbete 2009 bedömdes uppföljning och 
återkoppling mellan fakulteter och universitetsledning vara ett utvecklingsområde. 
Sedan dess har kvalitetsdialoger hållits. Under de första åren låg fokus framför allt 
på uppföljning av olika nyckeltal. Numera fokuserar kvalitetsdialogerna mer på att 
följa upp det kvalitetsarbete som bedrivs vid fakulteterna. Dialogerna 2017 
genomfördes under perioden mars-april mellan universitetsledning och fakulteterna 
samt med universitetets särskilda verksamheter (USV) och Lunds universitets 
bibliotek (LUB). Studenterna deltog både som kårrepresentanter och med 
representant från LUS. 


Syftet med kvalitetsdialogerna är att skapa en plattform för informationsutbyte 
mellan universitetsledning och fakultet/motsvarande kring kvalitetsfrågor samt att 
följa upp fakulteternas eget kvalitetssäkringsarbete.  


Kvalitetsdialogerna ska: 
-förvissa universitetsledningen om att fakultetens kvalitetsarbete är ändamålsenligt
och i linje med universitets riktlinjer för kvalitetssäkring,
-bidra till utveckling av utbildningskvalitet, samt
-bidra till en god kvalitetskultur.


Fokus är inte enskilda utbildningar eller enheter inom en fakultet, utan resultatet av 
fakultetens kvalitetsarbete rörande utbildningar. Kvalitetsdialogerna omfattar 
utbildning på samtliga tre nivåer (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå). 


Inför dialogerna ska fakulteterna skriftligen besvara ett antal frågor. Frågorna rör 
utbildningsutbudet, särskilda utmaningar, vidtagna åtgärder, goda exempel samt 
effekter av genomfört kvalitetsarbete. Dessutom brukar det finns en tematisk fråga. 
Nyckeltal och andra kvalitetsindikatorer finns i verktyget Kuben som stöd för att 
besvara frågorna men diskuteras i liten utsträckning. 


Sammanfattningsvis bedrivs ett intensivt arbete vid Lunds universitet med både 
kvalitetssäkring och utveckling av utbildning på samtliga nivåer. De flesta 
fakulteter verkar vara nöjda med sin interna organisation av utbildningsfrågor, 


2017-06-01 


1 


Dnr STYR 2016/275 


PM Bilaga 20



mailto:asa.ekberg@stu.lu.se





 
 
 2 
inklusive kvalitetsarbetet. Majoriteteten av fakulteterna har egna kvalitetsdialoger 
eller motsvarande former för uppföljning av utbildningsfrågor. Några har också 
tagit steget och kopplat på åtgärdsplaner som ett resultat av dialogerna. Det tyder 
på att det finns en ambition att uppföljningarna ska resultera i konkret förbättring 
av utbildningskvaliteten och att arbetet dessutom dokumenteras. Detta är mycket 
positivt mot bakgrund av de nya nationella kraven på kvalitetssäkringsarbetet där 
universitetet ska visa på ett systematiskt kvalitetsarbete. 
 
En reflektion från årets kvalitetsdialoger är att det bedrivs ett aktivt arbete inom 
forskarutbildningen (t.ex. framtagande av måldokument, förbättrad struktur och 
uppföljning av individuella studieplaner).  Från att ha varit en lokal fråga, ibland på 
individnivå, verkar hantering av forskarutbildningsfrågor nu närma sig strukturen 
och systematiken som för övrig utbildning, dock med de särskilda drag som 
forskarutbildningen har. Vissa skillnader finns ändå kvar. Till exempel sker 
kvalitetsarbetet ofta på institutionsnivå, medan motsvarande arbete på 
grundutbildningsnivå har en annan organisation. Arbetet inriktas ofta på att följa 
regler, riktlinjer och rutiner men inte lika mycket på utvecklingsarbete. En 
fullständig integrering är säkert inte önskvärd eller möjligt, men det finns 
uppenbara vinster med att diskutera och dela goda exempel från kvalitetsarbetet 
inom samtliga utbildningsnivåer.  
 
Framgångsfaktorer 
Gemensamt för framgångsrika fakulteter inom området för utbildningskvalitet 
tycks vara organisationer med en tydlig övergripande plan för kvalitetsarbete, ett 
dynamiskt förhållningssätt med korta beslutsvägar och en tydlig praktik med starkt 
uppföljningsfokus.  
 
För att kunna agera på den information som kvalitetsarbetet kan ge, behövs bland 
annat en kultur där nedläggning av program är en naturlig del av utvecklingen, som 
på EHL. Juridiska fakulteten säger upp avtal om studentutbyte med 
partneruniversitet om de inte anser att de håller samma höga kvalitet som 
fakultetens utbildningar. På LTH pågår ett arbete med att slå ihop och lägga ner 
vissa forskarutbildningsämnen för att kunna ge doktoranderna en god utbildning 
med tillgång till en bra miljö.  Checklistor och åtgärdsplaner används på 
Naturvetenskapliga fakulteten för att tydliggöra resultat från det interna 
uppföljningsarbetet.  
 
Utbildningsutbudet 
Ofta anges resurser, söktryck eller specifika uppdrag som anledning till 
förändringar i utbildningsutbudet. Det anges sällan att förändringar görs av 
kvalitetsskäl, som t.ex. resultat av utvärderingar.  Det verkar vanligare att 
fakulteterna utvecklar befintliga utbildningar för att möta nya krav, än att de lägger 
ner utbildningar helt. Några (t.ex. EHL) använder underlag som barometrar och 
marknadsundersökningar för att bättre förstå hur studenterna väljer utbildning och 
anpassar utbildningsutbudet efter det. En tydligare koppling mellan 
utbildningsutbud och kvalitet vore önskvärt för att fortsätta kunna rekrytera 
studenter och erbjuda utbildning av hög kvalitet. 
 
Att ta intryck av varandra 
En övergripande slutsats utifrån kvalitetsdialogerna är att alla fakulteter skulle 
tjäna på att i högre utsträckning samverka kring olika frågeområden som berör 
utbildningskvalitet. Att ta del av lösningar och goda exempel som redan idag finns 
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i verksamheten skulle gagna kvalitetsarbetet vid enskilda fakulteter såväl som för 
universitetet i stort. Fakultetsövergripande diskussioner och möten som berör hela 
eller delar av kvalitetsarbetet skulle vara utvecklande och berika 
utbildningskvaliteten - alla fakulteter har att lära av varandra i detta avseende. 
Exempelvis kan kvalitetssamordnarnätverket utvecklas för att möjliggöra 
erfarenhetsutbyte och utbildningsnämnden/forskarutbildningsnämnden kan skapa 
incitament genom att fördela resurser som uppmuntrar till möten och 
kunskapsutbyte över fakulteterna. 
 
Kvalitetsarbete – svårt att få delarna till en helhet 
Flera fakulteter har utarbetade processer och aktiviteter för att stödja 
kvalitetsarbetet. Frågan om kvalitetssäkring har överlag fått större uppmärksamhet 
och tas på större allvar idag än tidigare. Årets kvalitetsdialoger ger många exempel 
på hur fakulteterna arbetar både aktivt och uppfinningsrikt med åtgärder för att 
främja kvalitet, pedagogiskt arbete och studentengagemang.  
 
Samtidigt finns det en osäkerhet kring helheten i arbetet. Hur bidrar enskilda 
aktiviteter till det systematiska kvalitetsarbetet? Hur hänger delarna ihop, och vilka 
synergieffekter ger aktiviteterna? Hur kan kvalitetsarbetet dokumenteras på ett 
trovärdigt sätt? Hur ska arbetet vid fakulteterna och utbildningarna ”docka i” 
universitets centrala kvalitetssäkringssystem? Därför är det viktigt med en fortsatt 
utveckling av ett universitetsövergripande kvalitetsarbete som tydliggör den röda 
tråden i arbetet, men där det också finns utrymme för fakulteternas mångfald och 
utbildningarnas särart. 
 
E-lärande 
Den digitala utvecklingen har skapat ett nytt sätt att se på undervisning och 
lärande. Vissa fakulteter menar att Lunds universitet internationellt sett ligger efter 
i fråga om e-lärande. E-lärande är en fråga som diskuteras och praktiseras på 
fakulteterna men de har kommit olika långt i arbetet. Framgångsrika fakulteter 
tycks ha det gemensamt att enskilda personer eller grupper arbetar engagerat med 
frågan och har mandat från ledningen att göra det. Även studenterna är en 
pådrivande faktor i arbetet – inte minst de internationella studenterna. Ett hinder 
för utveckling av e-lärande tycks till viss del bero på ointresse från vissa lärare. 
Andra hinder som lyfts fram av fakulteterna är universitetets oförmåga att fatta 
nödvändiga beslut, framför allt rörande systemfrågor. 
 
EHL har anställt en digital samordnare, vars funktion är att upprätthålla den 
digitala strukturen samt att vara inspiratör i frågor kring digitalisering i allmänhet.  
Juridiska fakulteten har utvecklat mobilanpassade filmer och föreläsningar och på 
det sättet frigjort lärartid för mer kvalitativa möten mellan lärare och studenter.  
 
Universitetet bör identifiera vilka systemfrågor som med fördel kan lösas 
gemensamt och sedan föreslår lämpliga lösningar. Områden som berördes i 
dialogerna var framför allt digital examination och lärplattformar.  
 
Gemensamma beslut 
För att fortsätta på samma spår som ovan skulle Lunds universitet behöva se över 
vilka kvalitetsrelaterade frågor som med fördel sköts på universitetsgemensam nivå 
istället för på fakultetsnivå. Exempelvis nämndes i dialogerna behovet av en 
universitetsgemensam studentplattform och ett gemensamt register med 
dokumentation över lärarnas högskolepedagogiska kompetens. Även ett centralt 
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och välfungerande system för betalstudenter diskuterades, liksom en tydligare 
struktur för internationalisering och e-lärande. Flera av dessa frågor diskuteras 
redan i utbildningsnämnden så möjligheten för gemensamma lösningar borde vara 
god.  
 
Oro för ökade kostnader med UKÄs nya system 
Flertalet fakulteter ser en fara i de ekonomiska konsekvenserna av UKÄ:s nya 
kvalitetssäkringssystem.  Fakulteterna är särskilt oroade för de kostnader som 
(internationella) externa granskare skulle medföra. Samtidigt anser vissa fakulteter 
att det är nödvändigt att använda internationella granskare av legitimitetsskäl och 
om vi på ett trovärdigt sätt ska vara ett internationellt universitet. Olika former för 
stöd till fakulteternas arbete bör därför inkluderas i implementeringsarbetet av 
universitetets kvalitetssäkringssystem.  
 
Årets tematiska fråga: Kursplaner och utbildningsplaner  
 
Årets tematiska fråga handlade om hur fakulteterna arbetar med kursplaner och 
utbildningsplaner. 
 
En generell synpunkt är att den tematiska frågan inte resulterade i några större 
diskussioner, varken i underlagen eller i själva dialogerna. Kanske uppfattades 
frågorna som överspelade i och med att ett stort arbete gjordes i samband med 
Bolognareformen för närmare 10 år sedan. De brister som ibland uppmärksammas 
är snarare ett uttryck för olycksfall i arbetet än att rutiner gällande kursplaner och 
utbildningsplaner skulle saknas eller vara bristfälliga.  
 
Beslutsprocesser och stöd vid fastställande av kursplaner 
Oavsett vilken nivå som har det formella beslutet rörande kursplaner och 
utbildningsplaner finns i de flesta fall system eller rutiner för att inhämta 
synpunkter från den nivån som inte fattar beslut. Ett exempel är när institutioner tar 
fram förslag på kursplaner som sedan fastställs i fakultetsstyrelsen. Ett annat 
exempel är att kursplaner diskuteras i fakultetsövergripande organ innan de 
fastställs av institutionen. Det tyder på att fakulteterna anser att de olika nivåerna 
kan bidra med olika perspektiv oavsett var beslut fattas.  
 
Vid några fakulteter finns stödjande funktioner, t.ex. kursplanegrupper, 
beredningsgrupper eller utsedd tjänsteman som kan ge stöd och råd inför 
fastställande av, framför allt, kursplaner. Det är vidare vanligt med olika typer av 
stöddokument t.ex. mallar med instruktioner, kriterier och checklistor. Syftet är 
ofta att en gemensam struktur ska finnas för kursplaner och utbildningsplaner och 
att säkerställa att inga väsentliga delar i arbetet tappas bort.  
 
Uppföljning och revidering av kursplaner 
Vissa fakulteter följer upp och reviderar planerna vid fasta tidpunkter medan andra 
gör det mer löpande eller på förekommen anledning. Ibland görs även större 
översyner av utbildningsutbudet där kursplaner och utbildningsplaner ingår. Den 
vanligaste formen av uppföljning av kursplaner är kursvärderingar och 
kursutvärderingar. 
  
Tematisk fråga – frågor att gå vidare med 
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Sammanfattningsvis verkar rutinerna för att fastställa kursplaner och 
utbildningsplaner fungera väl vid Lunds universitet. Områden för framtida 
utveckling är t.ex.: 


• Rutiner för avveckling av utbildning  
• Innehållsliga frågor om hur lärande säkerställs  
• Kursplaner för forskarutbildningen 
 


 
Inför kommande kvalitetsdialoger – uppföljning av processen 
2017 
 
En stor del av de skriftliga underlagen och själva dialogerna uppehöll sig kring 
beskrivningar av strukturer, processer och förutsättningar för kvalitetsarbetet. 
Vad som saknades var ett större fokus på resultat. Vilka effekter får 
kvalitetsarbetet? Hur vet vi att det arbete vi bedriver ger de resultat vi önskar? Hur 
vet vi att studenterna når målen med utbildningen? Några få fakulteter (t.ex. 
Naturvetenskapliga fakulteten) tar upp detta i sina interna dialoger, men vi 
bedömer att dessa frågor bör få större utrymme i kommande kvalitetsdialoger 
mellan fakulteter och universitetsledningen. 
 
En annan synpunkt från årets dialoger är att mötena skulle vinna på om de 
koncentrerades kring vissa kvalitetsaspekter, att dessa formuleras med ett tydligt 
uppföljningsfokus, dokumenterades, och att det ges tid till återkoppling vid nästa 
års dialoger. Det skulle också bidra till att skapa ett mer resultatorienterat fokus på 
dialogen.  
 
Slutligen ska former för en studentinlaga utarbetas, där studenterna kan ge sin syn 
på årets genomförda kvalitetsdialoger. 


 
 





		Kvalitetsdialoger för utbildning 2017

		Årets tematiska fråga: Kursplaner och utbildningsplaner

		Inför kommande kvalitetsdialoger – uppföljning av processen 2017






 
 


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


Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2017-03-31 – 2017-05-24 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Utseende av tf föreståndare för Centrum för
Mellanösternstudier


2017-03-31 


2. Utseende av ledamöter till styrelsen för Medicon
Village AB


2017-04-06 


3. Utseende av representanter i Samverkansgruppen
mellan Lunds universitet, Mats Paulssons stiftelse
för forskning, innovation och samhällsbyggande
samt Region Skåne


2017-04-06 


4. Angående remissen Nationell läkemedelslista 2017-04-10 


5. Ändring av föreskrifter om handläggning av
ärenden om misstänkt oredlighet i forskning,
konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid
Lunds universitet


2017-04-20 


6. Information om ledig anställning som professor i
infektionsmedicin


2017-04-20 


7. Fördelning av beslutade medel till
ämneslärarutbildningen för 2017


2017-04-20 


8. Yttrande över promemorian Ju 2017/02002/L4
Tillhandahållande av tekniska sensorsystem


2017-04-20 


9. Utseende av ledamöter i styrelsen för ICOS
Sweden


2017-04-20 


10. Utseende av revisor med suppleant för Emil
Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning


2017-04-20 


2017-06-02 
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11.  Utseende av revisor för Stiftelsen Arkiv för 


nordisk filologi 
2017-04-20 


12.  Yttrande över Energikommissionens betänkande 
Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2) 


2017-04-20 


13.  Yttrande avseende prövning av Lunds universitets 
verksamhet i Lund enligt 2 kap. 4§ LSO 


2017-04-27 


14.  Yttrande över Remiss: Metoder och kriterier för 
bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas 
samverkan med omgivande samhälle 


2017-04-27 


15.  Lunds universitets miljöhandlingsplan 2017–2019 2017-04-27 


16.  Medel för genomförande av åtgärder i Lunds 
universitets miljöhandlingsplan 2017–2019 


2017-04-27 


17.  Anvisning av temporära medel till 
Akademiintendenturen 


2017-04-27 


18.  Medel till studentprojektet En väg framåt på Lunds 
Fontänhus 2018 och 2019 


2017-04-27 


19.  Anvisning av medel till Kungshusets ombyggnad 
och drift samt till universitetshistoriskt museum 


2017-04-27 


20.  Medel till administrativt stöd, regionalt 
samverkansstöd samt kommunikationsstöd till 
universitetet strategiska forskningsområden 2017 


2017-04-27 


21.  Medel till stöd för uppföljning och utvärdering av 
universitetets strategiska forskningsområden 2017 


2017-04-27 


22.  Universitetsgemensamt stöd till Wallenberg 
Academy Fellows beviljade 2016 


2017-04-27 


23.  Anmälan om misstänkt vetenskaplig oredlighet  2017-04-27 


24.  Yttrande över förslag till ändring av Statens 
Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:19) om 
avgifter i vissa ärenden enligt 67 § 
djurskyddsförordningen (1988:539) 


2017-05-04 


25.  Information om ledig anställning som professor i 
arbetsterapi  


2017-05-04 


26.  Information om ledig anställning som professor i 
bok- och bibliotekshistoria  


2017-05-04 


27.  Plan för jämställdhetsintegrering vid Lunds 
universitet  


2017-05-04 
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28.  Föreskrifter om val till universitetskollegiet samt 


val på fakultets- och institutionsnivå 
2017-05-04 


29.  Anmälan om misstänkt vetenskaplig oredlighet 2017-05-11 


30.  Utseende av ledamot i internationella rådet 2017-05-11 


31.  Yttrande över betänkande av 
Försvarsforskningsutredningen: Forskning och 
utveckling på försvarsområdet   


2017-05-11 


32.  Anvisning av medel ur lokalfonden till ett 
förvaringssystem i magasinslokal förhyrd av 
Skissernas museum 


2017-05-11 


33.  Yttrande över remissen Klassificering av nya 
psykoaktiva substanser 


2017-05-11 


34.  Utseende av ledamot till styrelsen för AF Borgen 
AB  


2017-05-11 


35.  Utseende av ordförande i styrelsen för Campus 
Helsingborg  


2017-05-11 


36.  Anmälan om misstänkt vetenskaplig oredlighet 2017-05-18 


37.  Prognos över beräknat utfall för anslaget till 
utbildning 


2017-05-18 


38.  Föreskrifter rörande hantering av ekonomiska 
intressekonflikter relaterade till amerikansk 
forskningsfinansiering 


2017-05-18 


39.  Utlysning av medel för universitetsgemensamma 
satsningar avseende strategiska forskningsområden 
2017 


2017-05-24 


40.  Yttrande över remissen För en god och jämlik 
hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska 
ramverket 


2017-05-24 


 
Remisser inkomna under perioden 2017-03-31 – 2017-05-24 
 


1.  Ds 2017:6 Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad 
könstillhörighet fastställd i vissa fall. Svar till Socialdepartementet senast 
2017-06-27. 
 


2.  Förslag till ändring i SJVFS 2008:19. Svar till Jordbruksverket senast 
2017-05-02.  
 


3.  SIS-Remiss 15462 IT-standarder för lärande. Svar till Swedish Standards 
Institute (SIS) senast 2017-05-23. 
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4.  Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd (Ds 2017:11). 
Svar till Socialdepartementet senast 2017-04-05. 
 


5.  Remiss avseende ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln för utläggande av rörledningssystem på 
kontinentalsockeln utanför territorialgränsen, m.m. Svar till 
Näringsdepartementet senast 2017-06-05. 
 


6.  SIS-remiss 15442, ISO/DIS 21001 (Educational organizations). Svar till 
Swedish Standards Institute (SIS) senast 2017-05-26. 
 


7.  Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27). 
Svar till Finansdepartementet senast 2017-08-14. 
 


8.  Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en 
cirkulär ekonomi, dir. 2016:3. Svar till Finansdepartementet senast 2017-
06-28. 
 


9.  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av 
händelser inom civil luftfart. Svar till Transportstyrelsen senast 2017-05-
05. 
 


10.  Remiss av DS 2017:14 Vissa ändringar i läkemedelslagen. Svar till 
Socialdepartementet senast 2017-08-01. 
 


11.  SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i 
forskning. Svar till Utbildningsdepartementet senast 2017-08-21. 
 


12.  En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30). Svar till 
Finansdepartementet senast 2017-08-04. 
 


13.  Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 
2017:35). Svar till Utbildningsdepartementet senast 2017-08-05. 
 


14.  Universitetskanslerämbetets rapport Förslag till examensbeskrivning för 
yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården - redovisning av 
ett regeringsuppdrag. Svar Utbildningsdepartementet senast 2017-09-06. 
 


15.  Samlad kunskap - stärkt handläggning (SOU 2017:25). Svar till 
Socialdepartementet senast 2017-08-28. 
 


16.  Remiss av EU-rättsakt COM(2017)257: Förslag till förordning om ett 
marknadsinformationsverktyg. Svar till Regeringskansliet. 
 


17.  Remiss av EU-rättsakt COM(2017) 256: Förslag till förordning om en 
Digital Portal. Svar till Utrikesdepartementet senast 2017-08-15. 
 


18.  Delningsekonomi på användarnas villkor. Svar till Finansdepartementet 
senast 2017-08-31. 
 


19.  Byte av målvariabel och introduktion av variationsband. Svar till 
Sveriges Riksbank senast 2017-06-30. 
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20.  Betänkande av Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av 


arbetsmiljö (SOU 2017:28). Svar till Arbetsmarknadsdepartementet 
senast 2017-08-15. 
 


21.  Promemoria gällande konventionen (nr 189) om anständiga arbetsvillkor 
för hushållsarbetare (Ds 2017:10). Svar till 
Arbetsmarknadsdepartementet senast 2017-06-27. 
 


22.  Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87). Svar till 
Kulturdepartementet senast 2017-09-18. 
 


 
 
 





		Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden

		2017-03-31 – 2017-05-24
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På rektors agenda…
US 2017-06-16


Akademiska högtider


• Doktorspromotion den 2 juni.


• I år promoverades rekordmånga, cirka 290.


• Hedersdoktorer (19), jubeldoktorer (25) och doktorer efter
avlagda prov.


• Jubelpromotion 25 maj 2018.


• Övriga akademiska högtider är: professorsinstallationen i
oktober och årshögtiden i januari.


Bilaga 6 a
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Myndighetsdialog 


• Myndighetsdialog med utbildningsdepartementet, 9 juni.


• Årlig diskussion kring universitetets utmaningar. 


• I år lyfte vi fram vår unika ämnesbredd som en 
framgångsfaktor och utmaning. 


• Breddens möjligheter: tvärvetenskap och lösa 
samhällsutmaningar – en miljö med förutsättningar till 
intellektuella stordåd. 


• Breddens utmaningar: skilda ekonomiska förutsättningar vid 
olika fakulteter. Behov att värna bredden.


Myndighetsdialog (fortsättning) 


• MAX IV – en annan utmaning/möjlighet för LU.


• Enorm tillgång att ha en forskningsanläggning i världklass vid 
LU.


• LU kan skapa unik forskning inom ex materialvetenskap och 
livsvetenskaper. Attrahera forskare från hela världen.


• Finansiellt är MAX IV en utmaning.


• Den tredje utmaningen – den ökade politiska styrningen. 
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Från strategisk plan till verksamhetsplan


• I december antog US den strategiska planen för 2017-2026. 


• LG tagit fram förslag till prioriteringar utifrån planen.


• Arbetat vidare med dekanerna i RL. 


• På väg från strategisk plan till verksamhetsplan. 


• Ni ser resultatet av detta i dagens förslag till 
verksamhetsplan och resursfördelning.


• Nöjd med hur arbetet har utvecklats!


Myndighetskapital i arbete


• Myndighetskapitalet en aktuell fråga.


• LG och RL diskuterat frågan under våren.  


• Hur ska vi minska incitamenten att lagra för framtiden?


• Hur ska nya måltal för myndighetskapital formuleras efter 
2018?


• Delresultat av arbetet ser ni i verksamhetsplanen.
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Samarbeten och samverkan


• Strategiska planen lyfter fram vikten av gränsöverskridande 
samarbeten och samverkan med omvärlden.


• Vårt breda utbildnings- och forskningsutbud – en unik styrka 
hos LU som vi vill utveckla.


• Ledigkungjort samverkansmedel. 30 ansökningar. Sex 
projekt fått medel:
-Cirkulär biobaserad ekonomi
-Ett hållbart urbant kretslopp för vatten
-Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum
-E-hälsa
-Klimatomställningens berättelser
-Big Science and Society


Lärarrekrytering


• Lärarförslagsnämndernas arbete avgörande för framgångsrik 
rekrytering.


• Seminarium 7 juni med alla lärarförslagsnämnder. 


• Fokus på jämställdhetsintegrering.


• Handlingsutrymmet som anställningsordningen ger kring 
sakkunnigutlåtanden: tätgrupp (med eller utan rangordning), 
sakkunniga skriva ett gemensamt utlåtande eller var för sig, 
sakkunniga med i intervjuer och provföreläsningar eller inte.


• Referenstagningens praktik och etik.


• Kommer bli årligt återkommande.
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Science Village Scandinavia


• Arbetsgrupp: en vision över Lunds universitets etablering på 
SVS. 


• Muntlig delrapport i RL nästa vecka.


• Vilka verksamheter bör flytta? 


• Hur påverkas utbildning, forskning och samverkan för de 
flyttande verksamheterna och för dem som stannar kvar?


• Vicerektor Stacey Sörensen, dekanerna på LTH och N, 
prodekan M, prefekterna för Fysik och Kemi samt studenter. 


• Slutrapport siste december.








 
 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 5 Telefon 046-222 30 32, 046-222 00 00, E-post cecilia.gagne@fs.lu.se 


Forskningsservice  
Cec i l ia  Gagné,  u t redare  


Ändring i Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds 
universitet 


Bakgrund 
Doktorander vid Lunds universitet är som huvudregel anställda. För närvarande 
finns 196 doktorander som finansieras av stipendium. Totalt finns i dagsläget 2900 
doktorander vid Lunds universitet. Huvudsakligen är det utländska doktorander 
som finansieras av utländska stipendier, men det finns även ett fåtal doktorander 
som finansieras av svenska stipendier. Det är främst Medicinska och 
Naturvetenskapliga fakulteterna, Lunds Tekniska Högskola och 
Ekonomihögskolan som antar doktorander med externt stipendium som 
studiefinansiering. De externa stipendierna varierar mellan 12 000 – 16 000 kr per 
månad. Ingångslönen för doktorand med doktorand-anställning ligger som lägst 
kring 20 000 kr per månad efter skatt. 


I juni 2013 gav universitetsstyrelsen rektor uppdraget att undersöka hur doktoran-
der med externt stipendium som studiefinansiering kan garanteras samma villkor 
och en inkomstnivå som motsvarar ingångslönen för anställda. Uppdraget har 
beretts under 2013 fram tills nu. I arbetet har ingått att invänta såväl Sveriges 
Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) utredning i frågan: 
Stipendiefinansierad forskarutbildning – kartläggning och förslag till 
rekommendationer, som regeringens utredning Trygghet och attraktivitet – en 
forskarkarriär för framtiden. Såväl nämnda utredningar som universitetets interna 
arbete i frågan visar att doktorander med externa stipendier inte kan garanteras 
samma studiesociala villkor som anställda doktorander, men att en jämlikare 
försörjningsnivå kan erbjudas. För att kunna erbjuda en försörjningsnivå som ligger 
i nivå med doktorandanställning måste mellanskillnaden mellan stipendiet och lön 
vid anställning kompenseras på lämpligt sätt. Denna mellanskillnad kan inte vara i 
form av lön, då även stipendiet i så fall riskerar att betraktas som lön och då ska 


2017-06-02 


1 


   STYR 2016/1285 


KORT PM med FÖRSLAG TILL BESLUT 
Bilaga 14 a







2 
 
beskattas. Den möjlighet som finns är att kompensera med annat stipendium, s.k. 
tilläggsstipendium. 
 
Gällande regelverk  
Enligt universitetets Antagningsordning för utbildning på forskarnivå och Policy 
och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning 
eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen är det inte tillåtet att inrätta stip-
endier för utbildning på forskarnivå.  
 
För att kunna inrätta tilläggsstipendium måste alltså ändringar göras i såväl nämnda 
antagningsordning som policy och föreskrifter.  
 
Skapar universitetet möjlighet att inrätta tilläggsstipendier kan detta bara ske med 
externa medel, då universitetet enligt regleringsbrevet inte får finansiera stipendier 
för forskarutbildning med medel från statsbudgeten.  
 
Förslag till ändring 
I syfte att ge doktorander med stipendiefinansiering en försörjningsnivå som är mer 
jämställd med anställda doktorander föreslås att universitetets regelverk ändras på 
så sätt att: 
- möjlighet att inrätta tilläggsstipendier med externa medel tillåts. Detta kräver 
uttryckligt godkännande av den externa finansiär vars medel används för 
tilläggsfinansieringen. 
- universitetets lägsta nivå för studiefinansiering per månad för doktorander med 
externt stipendium höjs till ingångslönen efter skatt för en doktorandanställning 
inom det aktuella forskarutbildningsämnet. 
 
Av bifogade förslag till ändringar i universitetets regelverk framgår specifika 
nödvändiga ändringar kopplade till möjligheten att använda tilläggsstipendier. 
Dessa och även riskavvägningar som gjorts tillsammans med ärendets beredning 
framgår av fördjupad promemoria. 
 
Förslag till beslut  
 
Universitetsstyrelsen föreslås fastställa Antagningsordning för utbildning på 
forskarnivå STYR 2017/409 enligt bifogat förslag.  
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Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet 
 
 
Med stöd av 6 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och 
med den 1 januari 2011 (nedan HF) föreskriver Lunds universitet följande. 
 
 


1. Information 
 
Högskoleförordningen föreskriver att högskolan ska se till att den som avser att 
påbörja en utbildning har tillgång till den information om utbildningen som behövs 
(6 kap. 3 § HF). 
 
God, tydlig och fullständig information om utbildningen och antagningsprocessen 
ska finnas lätt tillgänglig på universitetets hemsida. 
 
Informationen ska innehålla följande: 
• hur antagning till utbildning på forskarnivå går till 
• utbildningens huvudsakliga innehåll och uppläggning 
• gällande behörighetsregler 
• vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att 


tillgodogöra sig utbildningen 
• hur beslut om antagning fattas 
• finansieringsformer för utbildning på forskarnivå 
• tidpunkt för ansökan till utbildning på forskarnivå 


 
Relevant och nödvändig information om universitetet samt om formalia och regel-
verk för utbildning på forskarnivå ska likaså finnas tillgänglig. 
 
Informationen ska även finnas på engelska. 
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2. Utlysning av utbildningsplats 
 
Ledig utbildningsplats ska utannonseras. Enligt 7 kap. 37 § HF kan undantag från 
denna bestämmelse göras 
1. vid antagning av en doktorand som ska genomgå utbildningen inom ramen för 


en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan 
2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på 


forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller 
3. om det finns liknande särskilda skäl. 


 
Utlysning av utbildningsplats/studiestöd ska göras så att utlysningen får lämplig 
nationell och internationell spridning. Utlysning ska alltid göras på universitets 
hemsida. 
 
I samband med utlysningen ska det tillkännages om institutionstjänstgöring kan bli 
aktuell inom anställningen. 
 
Vid rekrytering och urval av studerande till utbildning på forskarnivå ska jämn 
könsfördelning och mångfald eftersträvas i enlighet med Lunds universitets policy 
för jämställdhet, likabehandling och mångfald. 
 
Utlysning ska ske minst tre veckor före ansökningstidens utgång. För samtliga 
ämnen som utbildning på forskarnivå anordnas i ska det finnas ytterligare be-
stämmelser för rutiner vid utlysning av utbildningsplats. Enligt rektors beslut om 
Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 
2013/333) fastställs sådana bestämmelser av fakultetsstyrelse. 
 
 


3. Studiefinansiering 
 
Fakultetsstyrelsen ansvarar för att studiefinansieringen under hela studietiden fram 
till avsedd examen (licentiat- eller doktorsexamen) tryggas för studenter som antas 
till utbildning på forskarnivå och som anställs som doktorand. Detta gäller dock 
inte vid beslut om indragning av resurser enligt 6 kap 30 § HF. 
 
Vid Lunds universitet används primärt doktorandanställning som studiefinansiering 
i utbildning på forskarnivå. 
 
Högskoleförordningen föreskriver att en anställning som doktorand ska gälla tills 
vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter av-
lagd doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen (5 kap. 7 §). Av detta följer att 
anställning som doktorand kan vara i upp till ett år efter fullgjord utbildning om 240 
högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. 
 
Vid Lunds universitet får det inte inrättas utbildningsbidrag, i enlighet med rektors 
beslut (LS 2011/378, beslut 2011-06-16). 
 
Vid Lunds universitet får det inte inrättas stipendier för studiefinansiering för ut-
bildning på forskarnivå förutom då det avser tilläggsstipendier i enlighet med 
avsnitt 3.1.1. nedan. 
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3.1. Annan studiefinansiering 
De former för studiefinansiering vid universitetet som inte utgörs av anställning 
som doktorand benämns annan finansiering. 
 
Högskoleförordningen medger att högskolan antar en sökande som har någon 
annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att finansieringen kan 
säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt 
utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller 
konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konst-
närlig doktorsexamen (7 kap. 36 §). 
 
Annan studiefinansiering får vid Lunds universitet inte utgöras av understöd från 
annan person eller egen förmögenhet. 
 
Vid annan studiefinansiering, förutom vid externa stipendier enligt avsnitt 3.1.1 
nedan, ska finansieringens omfattning motsvara minst 28 procent av prisbas-
beloppet.  
 
Fakultetsstyrelsen ansvarar för att en noggrann prövning av studiefinansieringen 
genomförs. Liksom vid all antagning till utbildning på forskarnivå får antagning 
med annan finansiering ej ske om handledning och andra resurser är nödvändiga för 
befintliga doktorander. 
 
Skulle finansieringen bortfalla under studietiden av anledning som ligger utanför 
doktorandens kontroll, har fakulteten en skyldighet att anställa doktoranden för den 
resterande studietiden. Detta gäller dock inte vid beslut om indragning av resurser 
enligt 6 kap. 30 § HF. 
 
3.1.1. Stipendium 
Vid Lunds universitet används primärt doktorandanställning som studiefinansiering 
i utbildning på forskarnivå, men det är även tillåtet att använda externt stipendium 
dvs. stipendium som inrättas av annan aktör än Lunds universitet. 
 
En skriftlig överenskommelse mellan finansiär och stipendiat (doktoranden) ska 
biläggas den individuella studieplanen. 
 
Externt stipendium får inte vara förenat med krav från finansiären på arbetspresta-
tioner under doktorandens utbildning på forskarnivå. 
 
Doktorand ska ges skriftlig information om innebörden av stipendiefinansiering vad 
gäller bl.a. försäkringar, ledighet, sjukdom och liknande. Denna information ska 
lämnas till den blivande doktoranden innan beslut om antagning fattas. Informa-
tionen ska även inkludera information om vilken typ av försäkringar doktoranden 
ansvarar för att teckna själv. Doktoranden ska skriftligen bekräfta att informationen 
mottagits. 
 
Tilläggsstipendium 
Tilläggsstipendium ska inrättas av fakulteten som kompletterande studiefinansi-
ering för det fall att en doktorand ska antas till utbildning på forskarnivå med 
externt stipendium som huvudsaklig studiefinansiering då det externa huvudsakliga 
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stipendiet inte uppgår till ingångslönen efter skatt för en doktorandanställning i det 
aktuella forskarutbildningsämnet.1 
 
Det externa huvudsakliga stipendiet ska tillsammans med tilläggsstipendiet vid 
antagning motsvara ingångslönen för en doktorand samt därefter följa motsvarande 
löneutveckling för doktorander med doktorandanställning. 
 
Innan en fakultet antar en sökande till forskarutbildning med externt stipendium 
som är lägre än ingångslönen efter skatt för en doktorand med doktorandanställ-
ning i det aktuella forskarutbildningsämnet ska fakulteten besluta om tilldelning 
av tilläggsstipendium till denna sökande. Tilläggsstipendiet ska tillsammans 
med det externa stipendiet uppgå till motsvarande ingångslönen efter skatt för 
en doktorandanställning i det aktuella forskarutbildningsämnet. 
 
Tilläggsstipendium får endast tilldelas sökande till forskarutbildning vars 
forskarutbildning huvudsakligen ska finansieras med externt stipendium.  
 
Innan beslut om tilläggstipendium fattas ska finansiären, för vars medel tilläggs-
stipendium ska inrättas, godkänna att universitetet inrättar stipendier för dessa 
medel. Godkännandet ska dokumenteras skriftligt.  
 
Innan beslut om tilläggsfinansiering fattas bör fakulteten göra ansträngningar att 
komma överens med stipendiefinansiären om en högre stipendiesumma. 
 
Tilläggsstipendium ska utgå månadsvis och får inte utgöra mer än 49 procent av 
stipendiatens totala stipendiesumma varje månad.2 
 
Tilläggsstipendium får tilldelas en doktorand med externt stipendium som huvud-
saklig studiefinansiering i maximalt 4 års heltidsstudier. 
 
Stipendium som inrättas för tilläggsfinansiering utlyses ej. 
 
Tilläggsstipendium tilldelas inte utbytesdoktorand eller doktorand som vistas en 
kort period vid universitetet utan att vara antagen till forskarutbildning vid Lunds 
universitet.  
 
3.1.2 Studiefinansiering i form av anställning hos annan arbetsgivare 
Då studiefinansieringen för en doktorand sker via annan arbetsgivare än Lunds 
universitet ska en skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren upprättas i syfte att 
trygga studiefinansieringen fram till avsedd examen. Enligt Föreskrifter om fördel-
ning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/333) undertecknas 


                                                             
1 Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för 
doktorander får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Därvid avses såväl medel på anslag för 
forskning och utbildning på forskarnivå som andra statliga medel som fördelas via en statlig 
myndighet, Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor, Ekonomisk 
redovisning m.m. pkt 9, Regeringsbeslut III:4, 2015-12-18. 
2 Tilläggsstipendiet kan utgöra mindre än 49 procent av den totala månatliga stipendiesumman, men 
inte högre. Stipendierna ska utgöra ett tillägg, men inte en doktorands huvudsakliga försörjning. 
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sådan överenskommelse av dekan. Denna beslutsrätt får delegeras till prefekt. 
Denna beslutsrätt får inte delegeras vidare. 
 
Den skriftliga överenskommelsen mellan universitetet och doktorandens arbets-
givare ska biläggas den individuella studieplanen. 
 
 


4. Ansökan 
 
Ansökan om antagning ska göras på därför avsett formulär. Enligt Föreskrifter om 
fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/333) fastställs 
formulär för ansökan av fakultetsstyrelse. 
 
Högskoleförordningen föreskriver att högskolan ska se till att den som avser att på-
börja en utbildning har tillgång till den information om utbildningen som behövs (6 
kap. 3 §). 
 
Vid Lunds universitet innebär detta att sökande till utbildning på forskarnivå ska ha 
tillgång till vägledning rörande utbildningen. 
 
 


5. Behörighet 
 
Högskoleförordningen föreskriver att det för att bli antagen till utbildning på 
forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda 
behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, samt bedöms ha sådan förmåga i 
övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (7 kap 35 §). 
 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har enligt 7 kap. 39 § HF 
den som 
1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 


högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande 


kunskaper.  
 
Dessutom kan det förekomma krav på förkunskaper och andra villkor utöver grund-
läggande behörighet som gäller för att antas till utbildningen (särskild behörighet). 
Den särskilda behörigheten för varje ämne som utbildning på forskarnivå anordnas 
i anges i den allmänna studieplanen. Enligt Föreskrifter om fördelning av besluts-
befogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/333) fastställs särskild behörighet av 
fakultetsstyrelse. 
 
I den särskilda behörigheten får anges specificering av de 240 högskolepoäng som 
ryms inom den grundläggande behörigheten, men inte krav på genomgången speci-
fik kurs som ligger utöver dessa högskolepoäng. 
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6. Urval 
 
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till 
deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Högskolan bestämmer vilka be-
dömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra 
sig utbildningen (7 kap. 41 § första och andra stycket HF). 
 
Enligt Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 
2013/333) fastställs bedömningsgrunder för urval av fakultetsstyrelse. 
 
Högskoleförordningen föreskriver att enbart det förhållandet att en sökande bedöms 
kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen 
vid urval inte får ge sökanden företräde framför andra sökande (7 kap 41 § sista 
stycket). 
 
 


7. Antagning 
 
Den som bedriver utbildning på forskarnivå ska vara antagen till sådan utbildning. 
Utbildning som förbereder för utbildning på forskarnivå ska vara förlagd till utbild-
ning på grundnivå eller avancerad nivå. 
 
Högskoleförordningen föreskriver att till utbildning på forskarnivå får endast så 
många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studie- 
villkor i övrigt och som har studiefinansiering (7 kap 34 §). 
 
Antagningsprocessen till utbildning på forskarnivå ska vara transparent. En beskriv-
ning av antagningsproceduren ska finnas tillgänglig för potentiella sökande. 
 


7.1 Beredning av beslut om antagning till utbildning på forskarnivå 
Innan beslut fattas om antagning ska ett underlag för beslut innefattande förslag till 
antagning och skälen för detta upprättas och delges de sökande. Sökande ska 
informeras om detta minst två veckor innan beslut fattas om antagning. Sökande 
som önskar lämna erinran mot förslaget ska göra detta till fakultetsstyrelsen eller 
det organ till vilket styrelsen delegerat beslut om antagning, senast inom två veckor 
eller den längre tid som berört organ meddelar. De sökande ska informeras om 
möjligheten att lämna erinran mot förslag till antagning, samt om hur inlämnande 
av erinran ska ske. 
 
I enlighet med universitetets arbetsordning ska studeranderepresentant(er) beredas 
möjlighet att delta under beredning av ärende om antagning till utbildningen (LS 
2010/625, avsnitt 5). 
 
Mer utförliga rutiner för beredning av antagningsbeslut ska finnas för samtliga 
ämnen som utbildning på forskarnivå anordnas i. Enligt Föreskrifter om fördelning 
av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 2013/333) fastställs sådana ru-
tiner av fakultetsstyrelse. Denna beslutsrätt får inte delegeras vidare. 
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7.2 Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå 
Enligt Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (LS 
2013/333) fattas beslut om antagning av sökande till utbildning på forskarnivå av 
fakultetsstyrelse. Denna beslutsrätt får delegeras till organ eller befattningshavare på 
fakultetsnivå. Denna beslutsrätt får även delegeras till organ på institutionsnivå, 
dock inte till annan enskild befattningshavare på institutionsnivå än prefekt. Denna 
beslutsrätt får inte delegeras till doktorandens tilltänkta handledare. 
 
Före beslut om antagning ska följande föreligga: 
• en plan för studiefinansieringen för hela studietiden 
• tillgängliga handledarresurser inom ämnet och 
• en plan för arbetsplats och övriga fysiska resurser. 


 
I enlighet med universitetets arbetsordning ska studeranderepresentant(er) beredas 
möjlighet att delta i beslut om antagning till utbildningen (LS 2010/625, avsnitt 5). 
Samtliga sökande ska senast sju arbetsdagar efter beslut om antagning ha meddelats 
innehållet i beslutet. 
 
Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå kan inte överklagas (12 kap. 2 § 
HF). 
 
 


8. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
 
Universitetsstyrelsen beslutar 2017-06-15 att fastställa dessa föreskrifter. De er-
sätter tidigare fastställd Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (LS 
2012/719).  
 
Övergångsbestämmelse: 
Beslut om tilläggsstipendier avser doktorander med externt stipendium som antas 
efter 2018-01-01. 
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Ändring i Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds 
universitet 
 
Syftet med föreliggande förslag är att genomföra förändringar i universitetets 
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå och Policy och föreskrifter 
gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran 
efter avlagd doktorsexamen för att möjliggöra inrättande av tilläggsstipendium för 
doktorander som antas till forskarutbildning med externt stipendium som huvud-
saklig studiefinansiering. Avsikten är att höja dessa doktoranders sammanlagda 
försörjningssumma per månad till en nivå som motsvarar ingångslönen efter skatt 
för en doktorand med doktorandanställning i det aktuella forskarutbildningsämnet.1 
 
Doktorander vid Lunds universitet är som huvudregel anställda. Undantag från 
detta förekommer. Främst är det vid internationella samarbeten då studenter 
tilldelas stipendier för utbildning på forskarnivå. Internationella stipendieprogram 
möjliggör stöd för doktorander från länder som saknar tillräcklig 
betalningsförmåga eller egen forskarutbildningskapacitet. I vissa fall kan dessa 
stipendier anses vara för låga för att doktoranden ska kunna försörja sig i Sverige.  
För närvarande är ca 7 procent av universitetets totalt 2900 doktorander antagna till 
forskarutbildning med stipendium som studiefinansiering.  
 
Universitetet vill skapa en möjlighet att ge en doktorand med externt stipendium en 
högre försörjningssumma per månad genom att inrätta stipendier för tilläggs-
finansiering. För detta behöver universitetet göra ändringar i Antagningsordning 
för utbildning på forskarnivå (Dnr LS 2012/719) och i Policy och föreskrifter 
gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran 
efter avlagd doktorsexamen (Dnr PE 2013/356). Dessutom behöver hänsyn tas till 
skatterättsliga och arbetsrättsliga bestämmelser. 
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Universitetsstyrelsens uppdrag till rektor  
 
I juni 2013 gav universitetsstyrelsen rektor uppdraget att undersöka hur doktoran-
der med externt stipendium som studiefinansiering kan garanteras samma villkor 
och en inkomstnivå som motsvarar ingångslönen för anställda doktorander.2 
Frågan om hur universitetet ska kunna tilläggsfinansiera doktorander med externt 
stipendium har beretts under 2014 – 2016. Genomgången av ärendet har klarlagt att 
doktorander med externt stipendium inte kan garanteras samma studiesociala 
villkor som doktorander med doktorandanställning, men att en jämlikare 
försörjningsnivå skulle kunna erbjudas. 
 
Frågan har behandlats i utbildningsnämnden och i kommittén för utbildning på 
forskarnivå. Fakulteterna har via kommittéledamöterna inkommit med synpunkter. 
Utbildningsnämnden beslutade i februari 2015 att föreslå universitetsstyrelsen att 
besluta att möjliggöra för fakulteterna att då det är möjligt och lämpligt kunna 
ge en doktorand med externt stipendium som huvudsaklig studiefinansiering, 
som underskrider ingångslönen för doktorand, en högre inkomstnivå. Detta 
genom att inrätta tilläggsstipendier.3 Juridiska fakulteten invänder sig mot 
förslaget att inrätta tilläggsstipendier för doktorander och reserverade sig mot 
utbildningsnämndens beslut.4  
 
Forskarutbildningsnämnden ställde sig, vid sitt sammanträde 2017-02-13, bakom 
föreliggande förslag till att möjliggöra inrättande av tilläggsstipendier. 
 
 
Vad är ett externt stipendium? 
 
Ett externt stipendium är inrättat av en annan aktör än Lunds universitet, exempel-
vis ett utländskt universitet eller en internationell anslagsgivare. Doktoranden utses 
och tilldelas stipendiet direkt från stipendiefinansiären och Lunds universitet är inte 
involverat. Stipendiet utgör doktorandens huvudsakliga försörjning under forskar-
utbildningen.  
 
Dessa externa, vanligen utländska, stipendier varierar mellan ca 12 000 – 16 000 
SEK per månad. Ingångslönen för en doktorand med doktorandanställning varierar 
mellan och inom fakulteter, men ligger som lägst kring 20 000 kronor per månad 
efter skatt.5 
 
Antagning av en student till utbildning på forskarnivå med externt stipendium som 
studiefinansiering innebär att forskarutbildningsplatsen inte utlysts offentligt och 
därmed att studenten inte är antagen till universitetets forskarutbildning i kon-
kurrens. Sådant undantag från utlysning av utbildningsplats medges i högskole-
förordningen.6 Icke desto mindre är externa stipendier av betydelse för universi-
tetet genom att i många fall vara en förutsättning för internationellt samarbete i 
forskning och för internationalisering i forskarutbildningen.  
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Främst är det medicinska-, naturvetenskapliga- och tekniska fakulteterna som antar 
doktorander med externt stipendium som studiefinansiering. Vid Ekonomihög-
skolan förekommer också stipendier som studiefinansiering i forskarutbildningen. 
Dessa stipendier är generellt betydligt högre och inkluderar förmåner såsom 
ersättning för försäkringar. 
 
Nivån på stipendiefinansiering skiljer sig åt beroende på vad stipendiegivaren 
erbjuder så de ekonomiska villkoren för doktorander med externt stipendium kan 
således variera mellan fakulteter och institutioner. För att uppnå en försörjnings-
summa som motsvarar ingångslönen efter skatt för en doktorandanställning 
behöver det för flertalet externa stipendier inom medicinska-, naturvetenskapliga- 
och tekniska fakulteterna skjutas till pengar från universitetet eller någon annan 
aktör. Föreliggande förslag innebär att ett komplement tilldelas stipendiaterna i 
form av tilläggsstipendium som universitetet inrättar.7 
 
Föreliggande förslag ligger i linje med förslaget som presenteras i utredningen 
Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29) och 
riksdagens betänkande (2016/17: UbU12). Utredningen föreslår att lägstanivån på 
studiefinansieringen för doktorander med externt stipendium ska motsvara 
ingångslönen efter skatt för en doktorandanställning. Stipendiatens månatliga 
försörjningssumma ska enligt förslaget dessutom följa motsvarande löneutveckling 
för doktorander med doktorandanställning. Lärosätena själva föreslås ansvara för 
att tilläggsfinansiera upp till den föreslagna lägstanivån ifall det huvudsakliga 
externa stipendiet inte uppgår till denna nivå.8 
 
 
Lunds universitets gällande bestämmelser 
 
Lunds universitets policy är att doktorandanställning ska vara huvudalternativet 
som studiefinansieringsform i utbildning på forskarnivå och att stipendiefinan-
siering så långt möjligt ska undvikas. En stipendiat ska så långt möjligt behandlas 
likvärdigt och ha likvärdiga försörjningsmöjligheter.9 Universitetet har arbetsmiljö-
ansvar för alla doktorander. För att en stipendiat inte ska ha betydligt sämre eko-
nomisk situation än anställda doktorander har universitetet tidigare fattat beslut om 
en lägstanivå för studiefinansiering i forskarutbildning som är 28 procent av pris-
basbeloppet.10 
 
Enligt universitetets Antagningsordning för utbildning på forskarnivå och Policy 
och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning 
eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen är det inte tillåtet att inrätta stip-
endier för utbildning på forskarnivå.  
 
I enlighet med högskoleförordningen tecknar universitetet en försäkring hos 
Kammarkollegiet för doktorander med stipendium, som ger försäkringsskydd vid 
sjukdom, föräldraledighet och vård av sjukt barn.11 
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Möjlighet att inrätta tilläggsstipendier  
 
För att Lunds universitet ska kunna inrätta tilläggsstipendier krävs dels att 
universitetsstyrelsen beslutar om ändringar i universitetets Antagningsordning för 
utbildning på forskarnivå, dels att rektor beslutar om ändringar i Policy och 
föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller 
för förkovran efter avlagd doktorsexamen.  
 
Om universitetet skapar möjlighet att inrätta tilläggsstipendier är det viktigt att 
notera att tilläggsstipendium endast kan inrättas med externa medel. I Lunds univ-
ersitets regleringsbrev anges att stipendier som är avsedda för studiefinansiering 
för doktorander inte får finansieras med medel från statsbudgeten. Häri inkluderas 
anslagsmedel för forskning och utbildning på forskarnivå och andra statliga medel 
som fördelas via en statlig myndighet.12  
 
Externa medel utgörs exempelvis av medel från Wallenbergstiftelserna och EU. 
Finansiären till dessa medel ska dessutom godkänna att universitetet använder 
medlen för att inrätta stipendier. Om universitetet skapar möjlighet att inrätta 
tilläggsstipendier skulle således endast institutioner inom universitetet med tillgång 
till externa medel kunna finansiera sådana tilläggsstipendier för doktorander. 
 
 
Riskbedömning 
 
Risker som tas upp nedan rör främst risken för att universitetet eller doktoranden 
ska göras skattepliktiga med anledning av tilldelning av tilläggsstipendier.13 
 
Det finns risk att Skatteverket bedömer att ett stipendium som universitetet inrättar 
och lämnar till stipendiaten är lön för arbete utfört åt universitet. En sådan bedöm-
ning, som görs i efterhand, kan i så fall innebära beskattning för såväl stipendie-
mottagaren som universitet. På en särskild fråga från Lunds universitet svarar 
Skatteverket att stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning är skatte-
fria.14 Skatteverket bedömer att det i föreliggande förslag om tilläggsstipendier 
skattemässigt för Lunds universitets inte finns någon risk eftersom stipendiet inte 
är förenat med något krav på motprestation, dvs. inte är lön för utfört arbete. 
Skatteverket framhåller att bedömningen kan ändras om mottagaren av stipendiet 
samtidigt tar en anställning vid Lunds universitet. Så snart stipendiet avser annat än 
utbildning kan skattefriheten således ifrågasättas.  
 
En annan tänkbar risk är att tilläggstipendierna skulle kunna betraktas som skatte-
pliktiga pga. att de inte utlyses. Skatteverket framhåller att stipendierna är skatte-
fria så länge universitetet kan visa att stipendiet lämnas för utbildning och att det 
inte finns krav på motprestation. Av Skatteverkets uttalande att döma kan universi-
tetet utdela tilläggsstipendier utan att de allmänt ledigkungörs. 
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En tänkbar risk är att tilläggstipendierna skulle kunna betraktas som skattepliktiga 
på grund av att de utbetalas periodiskt. Skatteverket uppger att det inte har 
betydelse för skattefriheten huruvida stipendiet betalas ut periodiskt. 15 Utifrån 
Skatteverkets uttalande skulle universitetet således kunna betala ut tilläggs-
stipendier månatligen, vilket är av betydelse för att kunna ge doktoranden en jämn 
stipendiesumma per månad. 
 
Om en stipendiat tar en anställning vid Lunds universitet efter avslutad 
forskarutbildning kan det finnas risk att stipendiet skulle kunna bedömas som 
skattepliktigt. Skatteverket menar att ett skattefritt stipendium normalt inte 
påverkas om inte den kommande anställningen var känd redan när stipendiet 
erhölls. Skatteverket kan inte ange en gräns för hur lång tid som ska gå mellan 
stipendiefinansiering och anställning vid universitetet utan det vore en del i en 
bedömning i det enskilda fallet.16  
 
I vilken mån är universitetets bestämmelser formulerade för att riskerna ovan ska 
undvikas? I nuläget gäller följande vid Lunds universitet, enligt Policy och före-
skrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för 
förkovran efter avlagd doktorsexamen: 
 


• Stipendium får inte utgöra ersättning för arbete för universitetets 
räkning.17 


• Externt stipendium får inte vara förenat med krav från finansiären på 
arbetsprestationer under doktorandens utbildning på forskarnivå.18 


• En person som erhållit stipendium för förkovran inrättat av Lunds 
universitet får inte anställas i anslutning till avslutad stipendietid.19 


 
Universitetets föreskrifter täcker i hög grad i nuläget in de frågor som behövs för 
att motverka att riskerna som beskrivs ovan inte uppstår, men behöver ses över. 
 
Risk finns att den externa huvudsakliga stipendiefinansieringen upphör i förtid. 
Risk finns även för att doktoranden avbryter utbildningen.  
 
Universitetet har i Antagningsordning för utbildning på forskarnivå beslutat att om 
en doktorands studiefinansiering (stipendium) uteblir eller upphör på förhand av 
anledning som ligger utanför doktorandens kontroll har fakulteten en skyldighet att 
anställa doktoranden för den resterande studietiden.20 Detta gäller dock inte vid 
beslut om indragning av resurser enligt 6 kap. 30 § HF. 
 
Enligt Skatteverket betraktas utbildningsstipendium som en gåva vilket innebär att 
universitetet inte rimligen kan återkräva tilläggsstipendiet om stipendiaten blir sjuk 
eller avbryter utbildningen.21 
 
Föreliggande förslag att göra det möjligt att inrätta tilläggsstipendier innebär inte 
nödvändigtvis att Lunds universitet får fler stipendiater än idag. Avsikten är även 
fortsättningsvis att utnyttja möjligheten till internationalisering snarare än att öka 
antalet stipendiater. Detta förslag ger ingen helhetslösning på problemet med skilda 
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förhållanden mellan doktorander som är anställda och doktorander som har 
stipendium, men en betydande ekonomisk förbättring erbjuds. 
 
 
Vid Lunds universitet föreslås följande gälla i och med beslut att 
möjliggöra inrättande av stipendier för tilläggsfinansiering 
 
I linje med Universitetsstyrelsens uppdrag sommaren 2013 och i enlighet med 
Utbildningsnämndens beslut i februari 2015 samt Forskarutbildningsnämndens 
ställningstagande 13 februari 2017 innebär föreliggande förslag att fakulteterna 
ska tilldela tilläggsstipendium till en doktorand som antas till utbildning på 
forskarnivå med externt stipendium som huvudsaklig studiefinansiering, som 
underskrider ingångslönen efter skatt för en doktorandanställning i det aktuella 
forskarutbildningsämnet. Det externa stipendiet ska tillsammans med tilläggs-
stipendiet vid antagning motsvara ingångslönen för en doktorandanställning efter 
skatt samt därefter följa motsvarande löneutveckling för doktorander med 
doktorandanställning. 
 
Förslag och villkor 
 


• Universitetets lägsta nivå för studiefinansiering och försörjningssumma per 
månad för doktorander med externt stipendium som huvudsaklig studie-
finansiering (som inte heller har en anställning vid ett annat universitet) när 
de antas till forskarutbildning är ingångslönen efter skatt för en doktorand-
anställning i det aktuella forskarutbildningsämnet. 22 


 
Notera att: Universitetets nu gällande lägsta nivå för studiefinansiering, oavsett 
finansieringsform, är 28 procent av prisbasbeloppet vilket motsvarar 12 544 
SEK per månad. Föreliggande förslag att lägsta nivå för doktorander med 
externt stipendium ska motsvara ingångslönen efter skatt, motsvarande ungefär 
20 000 SEK per månad för de lägsta doktorandlönerna, innebär en betydande 
höjning av lägsta nivån för doktorander med externt stipendium som 
huvudsaklig studiefinansiering.  


 
• Innan en fakultet antar en sökande till forskarutbildning med externt 


stipendium som är lägre än ingångslönen efter skatt för en doktorand 
med doktorandanställning i det aktuella forskarutbildningsämnet ska 
fakulteten besluta om tilldelning av tilläggsstipendium till denna 
sökande. Tilläggsstipendiet ska tillsammans med det externa stipendiet 
uppgå till motsvarande ingångslönen efter skatt för en doktorand med 
doktorandanställning i det aktuella forskarutbildningsämnet. 


 
• Tilläggsstipendium får endast tilldelas sökande till forskarutbildning 


vars forskarutbildning huvudsakligen ska finansieras med externt 
stipendium.  
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• Tilläggsstipendiet ska utgå månadsvis, följa motsvarande löneutveckling 
som doktorandlönen men får inte utgöra mer än 49 procent av stipendi-
atens totala stipendiesumma varje månad.23 


 
Notera att: Förslaget ovan innebär att Lunds universitet kan ta emot studenter med 
externa stipendier som är lägre än 12 544 SEK per månad - förutsatt att det 
huvudsakliga externa stipendiet utgör minst 51 procent av doktorandens totala 
stipendiesumma per månad. 
 


• Endast externa medel, vars finansiär godkänner att stipendier inrättas, kan 
används för att inrätta tilläggsstipendier till doktorander. Finansiärens god-
kännande ska dokumenteras skriftligt.24  


 
• Tilläggsstipendium får tilldelas en doktorand med externt stipendium som 


huvudsaklig studiefinansiering i maximalt 4 års heltidsstudier.  


• Stipendium som inrättas för tilläggsfinansiering utlyses ej. 
 


• Tilläggsstipendium tilldelas inte utbytesdoktorand eller doktorand som 
vistas en kort period vid Lunds universitet utan att vara antagen till 
forskarutbildning.  


 
 
Syftet är att fakulteterna ska ges möjlighet att inrätta tilläggsstipendier. Att 
fakulteten inrättat ett sådant stipendium ska vara ett villkor för antagning av en 
doktorand med externt stipendium som huvudsaklig försörjning, för att höja 
doktorandens sammanlagda försörjningssumma per månad till en nivå som 
motsvarar ingångslönen efter skatt för en doktorand med doktorandanställning i det 
aktuella forskarutbildningsämnet. 
 
 
Förslag till beslut  
 
Universitetsstyrelsen föreslås fastställa Antagningsordning för utbildning på 
forskarnivå STYR 2017/409 enligt bifogat förslag.  
 
 
 


Noter till pm 
 
1Denna nivå på försörjningssumma per månad föreslås i ”forskarkarriärutredningens” Trygghet och 
attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29) och riksdagens betänkande (2016/17: 
UbU12). 
2 Styrelsen beslutar  


a) att fastställa antagningsordning för utbildning på forskarnivå i enlighet med bilaga § 50  
att uppdra åt rektor att till styrelsens möte juni 2014 ta fram ett underlag på hur universitetet kan 
garantera att stipendiedoktorander får ersättning och villkor motsvarande ingångslönen för anställda 
doktorander. Universitetsstyrelsen sammanträdesprotokoll 2013-06-15 s 7-8. 
3 Nämnden beslutade samtidigt att tidsbegränsad anställning regelmässigt ska kunna användas 
som tilläggsfinansiering till doktorander med stipendium. Förslaget att använda tidsbegränsad 
anställning vid LU har diskuterats som ett sätt att höja stipendiatens månatliga försörjningssumma. 
Denna form för tilläggsfinansiering har sedermera avfärdats med hänvisning till att arbetsrättsliga 
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bestämmelser inte tillåter en sådan lösning. I samband med att frågan diskuterades i utbildnings-
nämnden, anförde sektionen personal 2015-02-17 följande:   
 
Förslaget att fakulteterna regelmässigt skulle använda tidsbegränsad anställning som tilläggs-
finansiering strider mot gällande lag. Dessutom kan följande svårigheter uppstå:  


• Enligt anställningsordningen ska alla anställningar utlysas och sökas i konkurrens och alla 
anställningsbeslut kan överklagas.  


• Det finns ingen tidsbegränsad anställning som kan erbjudas under hela den fyraåriga 
forskarutbildningen. Den enda tidsbegränsade anställningen som kan användas övergår 
automatiskt till en tillsvidareanställning efter två år  


• En anställning får inte erbjudas de som kommer utanför EU och som inte har arbetstillstånd 
(Den som anställer i strid med detta riskerar fängelsepåföljd). 


• Att utkräva arbete, utöver det som kan anses ingå i forskarutbildningen, medför att de 
forskarstuderande som finansieras i enlighet med förslaget får sämre förutsättningar att 
klara av utbildningen.  


– Universitetet har till uppgift att hushålla med statens resurser. Att inte kräva att arbete ska utföras i 
utbyte mot lön innebär att universitet inte utför sina uppgifter.  
 
Vad säger skatteverket?  
Skatteverket lämnade ett utlåtande i juni 2014 som svar på att Lunds universitet bad om ett förtyd-
ligande:  
Om Lunds universitet anställer personer som har erhållit stipendium från någon annan utgivare än LU 
så påverkar detta inte skattefriheten för stipendiaten. Detta gäller under förutsättning att det inte finns 
någon koppling mellan utgivaren av stipendiet och LU. En eventuell anställning vid universitetet 
"smittar" i detta fall inte det externa doktorandstipendiet som alltså förblir skattefritt.3 
 
4 Juridiska fakultetsstyrelsens ställningstagande rörande tilläggsfinansiering för stipendiedoktorander:   
Juridiska fakulteten stödjer -och tillämpar -Lunds universitets policy sedan många år att stipendie-
finansiering så långt som möjligt ska undvikas, och att doktorandanställningar ska vara huvudregel i 
utbildningen på forskarnivå. Endast någon enstaka doktorand vid den Juridiska fakulteten är 
stipendiefinansierad, och det handlar då om en situation där doktorandprojektet har varit av särskilt 
strategisk betydelse för fakulteten. Juridiska fakultetsstyrelsen har antagit riktlinjer och ett 
informationsdokument rörande stipendiefinansiering i utbildningen på forskarnivå som noga 
tillämpas. Här slås fast att stipendier så långt som möjligt ska undvikas. Om stipendier undantagsvis 
accepteras som finansieringsform så ska stipendiets storlek i princip minst motsvara ingångslönen för 
en doktorand med anställning (efter skatt och sociala avgifter) och ska säkras för hela doktorandens 
utbildningsperiod. Till detta kommer obligatorisk försäkring som Lunds universitet nu tecknar för 
stipendiedoktorander via Kammarkollegiet.  
 
Under arbetet med framtagandet av en ny antagningsordning för utbildningen på forskarnivå vid 
Lunds universitet argumenterade representanter för Juridiska fakulteten också med emfas för vid-
makthållande! av en strikt policy i förhållande till stipendiefinansiering, och för en miniminivå för 
stipendier motsvarande ingångslönen för doktorander. I de fall doktorander redan har antagits vid 
Lunds universitet med otillräcklig stipendiefinansiering så är det förstås angeläget att hitta lösningar 
för tilläggsfinansiering. Detta måste dock göras på ett sätt som inte underminerar de grundläggande 
principerna -att stipendiefinansiering så långt som möjligt ska undvikas, att doktorander som huvud-
regel ska ha en anställning och åtnjuta tillhörande arbetsrättsligt skydd och social trygghet, och att 
alla doktorander vid Lunds universitet ges goda förutsättningar för att bedriva utbildning på forskar-
nivå.  
 
Juridiska fakultetsstyrelsen avstyrker därför bestämt alternativet att inrätta egna interna stipendier för 
att tilläggsfinansiera externa stipendier. Som framhålls i diskussionsunderlaget skulle detta kräva att 
undantag görs från universitetets bestämmelser om förbud mot att inrätta stipendier för utbildningen 
på forskarnivå, vilket i sin tur skulle utgöra en avvikelse från universitetets nuvarande policy om att 
stipendiefinansiering så långt som möjligt ska undvikas. Risken finns att antalet stipendiedoktorander 
(finansierade av externa och/eller interna stipendier) i längden skulle öka.  
 
Skatteverkets ställningstagande om utbildningsstipendium för doktorander liksom dess särskilda svar 
till Lunds universitet visar att det är möjligt att under vissa förutsättningar istället anställa doktorander 
med externt stipendium för att undervisa eller utöva annan institutionstjänstgöring, och därigenom 
tilläggsfinansiera utbildningen på forskarnivå. 
 
5 Exempelvis är ingångslönen för en doktorand inom humaniora är 26 300, och då skatt betalas enligt 
skattetabell 33 erhåller doktoranden en nettolön på 20 013 SEK/månad. 
6 Undantag från bestämmelsen att forskarutbildningsplastser ska utlysas kan göras enligt 7 kap. 37 § 
HF. 
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7 Utredningen Trygghet och attraktivitet– en forskarkarriär för framtiden SOU 2016:29, sid 150, 
konstaterar att nivån på stipendiefinansiering skiljer sig åt beroende på vad stipendiegivaren erbjuder 
och de ekonomiska villkoren för stipendiater kan således skilja sig åt mellan olika lärosäten och 
mellan fakulteter och institutioner på samma lärosäte. ”Givet målsättningen om likvärdiga och goda 
villkor för doktorander föreslår utredningen att det bör införas en reglering om lägsta beloppsnivå. 
Denna beloppsnivå bör ligga i nivå med anställda doktoranders nettolön. Utredningen föreslår därför 
att det i samtliga fall när en doktorand är stipendiefinansierad ska beloppsnivån lägst motsvara lönen 
för nyantagna doktorander efter skatt vid respektive lärosäte samt följa doktorandlönestegen eller 
motsvarande löneutveckling för doktorander vid lärosätet...En del icke-statliga forskningsfinansiärer 
kan antas vara beredda att anpassa stipendierna upp till denna nivå medan andra inte kommer göra 
det. Om stipendierna ligger under lägstanivån ska lärosätena tilläggsfinansiera stipendierna upp till 
denna nivå. Hur detta ska gå till är respektive lärosätes ansvar...” 
8 SOU 2016:29, sid 150: 
9 Policy och föreskriftergällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för 
förkovran efter avlagd doktorsexamen Dnr PE 2013/356, s. 1.  
Jfr SUHF:s Rekommendationer avseende personer som vistas i lärosätets lokaler och deltar i verk-
samhet vid lärosätet men som varken är antagna eller anställda vid lärosätet (REK 2013:3 dnr 
13/016) Fastställda av SUHF:s styrelse den 11 juni 2013. SUHF rekommenderar att personer som 
varaktigt vistas vid lärosätet, som huvudregel, antingen ska vara antagna till utbildning eller anställda 
vid lärosätet. Stipendiefinansiering av doktorander kan endast i undantagsfall accepteras. En skriftlig 
överenskommelse ska dessutom göras. 
10 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (Dnr LS 2012/719). Prisbasbeloppet för år 2017 
är 44 800 SEK (enligt socialförsäkringsbalken (2010:110)). 28 procent av detta belopp är 12 544 
SEK. 
11 (HF kap 1, § 11c) För att förbättra den studiesociala tryggheten för alla stipendiefinansierade 
doktorander som är antagna vid ett svenskt statligt universitet eller en statlig högskola finns det från 
den 1 januari 2014 en försäkring hos Kammarkollegiet för de fall doktorandens stipendier bortfaller 
på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet. Försäkringen lämnar ersätt-
ning när doktorandens stipendier bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom, föräldra-
ledighet eller tillfällig föräldraledighet. 
12 Lunds universitets regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor, eko-
nomisk redovisning m.m. Regeringsbeslut III:4, U2015/01913, 2015-12-18. 
13 Lunds universitet har ställt en fråga till Skatteverket rörande skattefrihet för stipendier som uni-
versitetet inrättar för externa medel avsedda att utgöra tilläggsfinansiering för doktorander med 
externt stipendium som studiefinansiering i utbildning på forskarnivå.  
 
Förväntad motprestation och anställningsförhållande 
Enligt Skatteverket är den centrala faktorn för att bedöma om stipendiet är skattefritt, huruvida det 
föreligger ett anställningsförhållande eller annars om stipendiet är förenat med något krav på mot-
prestation från doktoranden. Av Skatteverket framgår att ett utbildningsstipendium är avsett för 
stipendiatens utbildning - förkovran - och är inte förknippat med någon motprestation från doktor-
andens sida och skattefriheten kan ifrågasättas endast om stipendiet avser annat än utbildning. 
 
Periodiciteten i utbetalning 
Tilläggsfinansiering görs för att höja den summa som doktoranden har för att försörja sig. Önskvärt är 
att kunna utbetala tilläggsstipendium månatligen istället för i en klumpsumma kvartalsvis eller halv-
årsvis.  
 
Enligt Skatteverket är stipendier som avser utbildning inte skattepliktiga oavsett om de betalas ut 
periodiskt. Enligt skatteverket kan universitetet utbetala föreliggande tilltänkta stipendium månatligen 
under hela den fyraåriga forskarutbildningen.  
Utlysning eller inte 
Dessa tilltänkta stipendier som skulle inrättas av universitetet är inte tänkta att utlysas. Skatteverket 
anser att även om stipendierna inte utlyses visar övriga omständigheter att det rör sig om stipendier 
som inte är skattepliktiga, exempelvis att inga krav på motprestation eller inget anställningsförhåll-
ande föreligger.   


Skatteverket menar att bedömningen kan ändras om någon av mottagarna av stipendiet samtidigt har 
en anställning vid Lunds universitet.  
 
Anställning efter stipendiefinansiering: 
Frågan huruvida Lunds universitet skulle kunna anställa doktoranden efter stipendietiden (forskar-
utbildningen) och samtidigt säkra skattefriheten kan Skatteverket inte lämna exakt besked om, med 
hänvisning till att det bedöms i varje enskilt fall. Skatteverket framhåller att ett skattefritt stipendium 
normalt inte påverkas om inte den kommande anställningen var känd redan när stipendiet erhölls. 
Vidare menar Skatteverket att det inte finns någon tidsgräns för hur lång tid som ska gå mellan 
stipendiet och anställningen, vilket skulle bli en bedömning i varje enskilt fall.    
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Sektionen personal:  
I samband med att ärendet diskuterades i utbildningsnämnden i februari 2015 lämnade sektionen 
personal in en reservation. Här formulerades 2015-02-17 argumenten mot att möjliggöra inrättande av 
stipendier för tilläggsfinansiering:  
”Förslaget att erbjuda tilläggsfinansiering innebär att en misstolkning av finansiärens villkor (även 
vid erbjuden anställning) kan innebära att den forskarstuderande blir återbetalningsskyldig erhållit 
stipendium. Dessutom föreligger följande problematik vid tilläggsfinansiering.  
- En tilläggsfinansiering riskerar att av Skatteverket bedömas som understöd och därmed bli skatte-
pliktig.  
- En tilläggsfinansiering kan i vissa fall och under vissa förutsättningar betraktas som en anställning 
och blir då att bedömas som en tillsvidareanställning.  
- En tilläggsfinansiering kan vid en efterföljande anställning riskera att skatterättsligt ”smittas” och i 
efterhand betraktas och beskattas som en anställning”+ 


14 ”Skatteverket - Utbildningsstipendier och andra stipendier m.m. avsnitt 17.2.40 s. 274” (8 § 5 kap 
IL Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst). 
15 I fråga om utbildningsstipendier uppställs inte, såsom i fråga om övriga stipendier, såsom krav för 
skattefrihet att de inte får betalas ut periodiskt eller vara ersättning för arbete som har utförts eller ska 
utföras för utbetalarens räkning. (Skatteverket - Utbildningsstipendier och andra stipendier m.m. 
avsnitt 17.2.40” (8 § 5 kap IL Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst). 
 
16 Skatteverkets e-postsvar till universitetet SV: Privat-Arbete och inkomst ID:16MBSKV1024232 
ID:16MBSKV1068433, 2016-11-11: Svar i e-post från Skatteverket: Ni (LU) har uppgett nedan att 
stipendiet inte är förenat med något krav på motprestation och att det inte föreligger ett anställnings-
förhållande. En omständighet som tyder på att stipendiet inte är förenat med krav på motprestation är 
att stipendiet blivit behörigen utlyst, i ert fall ska ni inte utlysa stipendiet. Men de andra 
omständigheter ni uppger talar för att inga krav på motprestation föreligger. Skattemässigt ser jag 
inga risker, bedömningen kan ändras om någon av mottagarna av stipendiet samtidigt har en anställ-
ning hos er. När det gäller utbildningsstipendier så spelar det ingen roll för skattefriheten om stipen-
diet betalas ut periodiskt eller inte. Det är endast om stipendiet avser annat än utbildning som det 
påverkar skattefriheten. Stipendier som avser utbildning blir inte skattepliktigt om det betalas ut 
periodiskt, det innebär att stipendiet kan utbetalas så länge som utbildningen pågår.  
Fråga från LU: När skulle Lunds universitet kunna anställa personen efter stipendietiden – och 
samtidigt säkra skattefriheten? Skatteverket: Det är svårt att ge ett exakt besked för det blir en 
bedömning i varje enskilt fall. Men ett skattefritt stipendium påverkas normalt inte om inte den 
kommande anställningen var känd redan när stipendiet erhölls. Det finns ingen tidsgräns hur lång tid 
som ska gå mellan stipendiet och anställningen utan det är bara en del i bedömningen. 
 
Enligt skatteverket är det också tillåtet för en stipendiat att utföra mindre arbeten åt Lunds universitet. 
Se Skatteverkets utlåtande 2014-06-03 Svar på frågor angående Skatteverkets ställningstagande om 
utbildningsstipendium för Doktorander:” …Fråga 2 från LU. Om en eventuell anställning "smittar" 
stipendiet om personen undervisar inom doktorandens ämnesområde. 
Svar: Det är Skatteverkets uppfattning att det är möjligt att utföra mindre uppdrag åt utgivaren av ett 
utbildningsstipendium utan att skattefriheten går förlorad. Att de studerande samtidigt får arvoden 
eller andra ersättningar för lärar- och assistentuppdrag som de utför åt universitetet, bör därför inte 
medföra att skattefriheten för stipendiet går förlorad. Det ska dock vara fråga om uppdrag som kan 
utföras parallellt med forskarutbildningen och ersättningen ska hålla sig inom begränsade belopp. Att 
det är lärar- och assistentuppdrag som är inom det egna ämnesområdet förändrar inte bedömningen. 
Det är således möjligt för en stipendieutbetalare att i viss utsträckning betala annan ersättning till 
stipendiemottagare utan att skattefriheten för stipendiet går förlorad. För att förutsättningar för 
skattefriheten ska vara uppfyllda krävs emellertid att det ska vara fråga om enstaka avskilda uppdrag 
och att ersättningarna ska uppgå till begränsade belopp. Skulle en stipendiemottagare anlitas för ett 
större antal föreläsningar får arvodena i de fallen anses vara av den omfattningen att även stipendierna 
betraktas som skattepliktiga. Någon beloppsgräns är omöjlig att ange utan frågan om skattefrihet får 
avgöras i det enskilda fallet.” 
17 Sid 2, sista raden. 
18 Sid 5, 2a stycket. 
19 Sid 5, första raden (i avsnittet ang. post-doc.). 
20 ”Skulle finansieringen bortfalla under studietiden av anledning som ligger utanför doktorandens 
kontroll, har fakulteten en skyldighet att anställa doktoranden för den resterande studietiden. Detta 
gäller dock inte vid beslut om indragning av resurser enligt 6 kap. 30 § HF.” (Antagningsordning för 
utbildning på forskarnivå (LS 2012/719).  
21 Skatteverket - Utbildningsstipendier och andra stipendier m.m. avsnitt 17.2.40 s. 274” (8 § 5 kap IL 
Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst),  
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.5/326283.html#h-Utbildningsstipendier 
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22 Avseende lägsta nivåer för studiefinansiering för doktorander framgår följande av ”Forskar-
karriärutredningen” kap 4 Trygga villkor för doktorander (SOU 2016:29):  ”I avsaknad av reglering 
tillämpas olika lägstanivåer för stipendiefinansiering vid olika lärosäten. Som exempel kan nämnas 
nivån på Sidas underhållsbidrag (16 000 kronor), Svenska institutets stipendier (15 000 kronor), lön 
före eller efter skatt för utbildningsbidrag (15 500 kronor före skatt och 12 800 kronor efter skatt), 
25–30 procent av prisbasbeloppet (för närvarande 12 500–13 000 kronor) och lön efter skatt för 
doktorandanställning. 


SOU 2016:29 Forskarkarriärutredningens förslag:  
Utredningen föreslår därför att det i samtliga fall när en doktorand är 
stipendiefinansierad ska beloppsnivån lägst motsvara lönen för nyantagna doktorander 
efter skatt vid respektive lärosäte samt följa doktorandlönestegen eller motsvarande 
löneutveckling för doktorander vid lärosätet. För det fall doktoranden ska vistas 
omväxlande i Sverige och i annat land gäller kravet på lägsta beloppsnivå endast tiden 
då de vistas i Sverige. En del icke-statliga forskningsfinansiärer kan antas vara 
beredda att anpassa stipendierna upp till denna nivå medan andra inte kommer göra 
det. Om stipendierna ligger under lägstanivån ska lärosätena tilläggsfinansiera 
stipendierna upp till denna nivå. Hur detta ska gå till är respektive lärosätes ansvar. 
Som redan har nämnts får lärosätena inte använda sig av statsanslag för sådan 
finansiering.” 


 
23 Tilläggsstipendiet kan utgöra mindre än 49 procent av den totala månatliga stipendiesumman, men 
inte högre. Stipendierna ska utgöra ett tillägg, men inte en doktorands huvudsakliga försörjning. 
23 I regleringsbrevet till Lunds universitet anges att stipendier som är avsedda för studiefinansiering 
för doktorander inte får finansieras med medel från statsbudgeten. Häri inkluderas anslagsmedel för 
forskning och utbildning på forskarnivå och andra statliga medel som fördelas via en statlig 
myndighet. Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor, ekonomisk 
redovisning m.m. Regeringsbeslut III:4, U2015/01913, 2015-12-18. 
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LU Innovat ion  
L inus  Wiebe,  avde ln ingschef  


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 de årsstämman i 
Holdingbolaget och för eventuella extra bolagsstämmor under perioden fram till 
nästkommande årsstämma samt besluta om ägardirektiv enligt nedan. 


Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar 


- att till stämmoombud för årsstämma 2017, 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. Arvode till revisor ska utgå enligt kostnadsräkning från 
denne. 


- att utse följande personer till ledamöter i styrelsen:


Bo Ahrén, vicerektor Lunds universitet 
Christer Fåhraeus, entreprenör 
Sarah Fredriksson, styrelseordförande Genovis m.m. 
Bert Nordberg, styrelseordförande Vestas, Sigma Connectivity m.m. 
Ann-Katrin Bäcklund, dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Damon Tojjar, student utsedd av LUS 
Jeanette Andersson, VD Jelifa AB m.m. 
Jonas Gallon, E-hälsosamordnare vid Region Skåne 
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- att utse Bo Ahrén till ordförande i styrelsen och Bert Nordberg till 
vice ordförande i styrelsen; samt  
 


- att utse revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i Holdingbolaget. 
Huvudansvarig revisor är Maria Ekelund. 
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