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Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse 


Anställd 
fr.o.m 


Olof Samuelsson LTH Industriell automation 
med särskild inriktning 
mot elkraftssystem 


Befordran 2015-04-16 


Niklas Wahlberg Nat fak Systematisk biologi Kallelse 2015-09-01 


Malin Parmar Med fak Cellulär 
neurovetenskap 


Utlysning 2015-06-01 


Kent Holmberg 
Persson 


LTH Byggnadsmekanik Befordran 2015-05-21 


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


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


10 50% 50 % 


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


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


33 39 % 61 % 


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


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


29 21 % 79 % 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2012 (utlysningar, befordringar och kallelser) 


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


96 27 % 73 % 
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Närvarande  
 
Ledamöter 
Andersson, Tommy  Professor Verksamhetsföreträdare 
Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare  
Christersson, Cecilia Docent Allmänföreträdare 
Ewaldsson, Ulf President, CTO Allmänföreträdare 
Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande 
Khalil, Omar Student Studentrepresentant  
Lidin, Sven Professor Verksamhetsföreträdare 
Ljunggren, Börje Ambassadör Allmänföreträdare  
Ljungälv, Lars VD Allmänföreträdare   
Skoug, Cecilia Student Studentrepresentant  
Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare    
Svantesson Sjöberg, Johan Doktorand Studentrepresentant  (fr § 5) 
Svegfors, Mats VD Allmänföreträdare 
von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor 
  
Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt 
Branting, Jacob Vice ordförande OFR/S (fr § 5) 
Lagerborg, Ingrid  Ordförande SEKO 
Lööv, Lars-Åke Ordförande SACO-rådet 
 
Företrädare för de studerande med närvaro- och yttranderätt 
Styf, Oskar Ordförande LUS 
 
Övriga 
Billgren, Cecilia Avdelningschef protokollförare 
Ekberg, Tim Planeringschef 
Fredén Axelsson, Malin Student 
Kristensson, Susanne Förvaltningschef 
Norberg, Gunilla Revisionschef 
Ringström, Rasmus Student 
 
Frånvarande 
Halth, Sofia Ordförande Allmänföreträdare 
 
  


Sammanträdesdatum 
2015-06-12 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden välkomnar alla närvarande och förklarar mötet öppnat.  
 


 Ordföranden tackar Omar Khalil och Johan Svantesson Sjöberg för goda insatser  
under tiden som studentrepresentanter i styrelsen. 
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning. 
 
3 Utseende av justeringsperson 
 


 Styrelsen beslutar utse Anna Stellinger att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 


  
4  Protokoll från föregående sammanträde 


 
 Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2015-04-24 till handlingarna. 
  


5  Information: 
   


a) Rektors rapport 
  
 Rektors information 
 Bilaga § 5 a 
 


Torbjörn von Schantz informerar om aktuella frågor 
  


b) Rapport från LUS 
  


Oskar Styf informerar om bl a följande aktuella frågor: 
- just nu pågår överlämning till nya studentrepresentanter, 
- LUS arbetar på sitt ställningstagande vad gäller resurssystemet, 
- arbete pågår med projekt som definierar och inventerar studieplatser inom LU. 


 
c) Rapport från revisionsutskottet 
 
 Föredragande: Jonas Hafström & Gunilla Norberg 
 
Följande har diskuterats vid revisionsutskottets möte: 
- granskning av arbete med intern styrning och kontroll,  
- rutiner för hantering av rektorsbeslut, 
- svar på IRs granskning av kontroller inom ekonomiområdet,  
- svar på IRs granskning av LU Open Innovation center, 
- förslag att ha delrapportering från IR till styrelsen i september varje år. 
 
Styrelsen beslutar att internrevisionen fortsättningsvis ska lämna en delårsrapport till 
styrelsen vid höstens första möte. Helårsrapport lämnas som tidigare vid årets första möte. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
Styrelsen uppdrar åt rektor att komma tillbaka till styrelsen med förslag om inrättande av ett 
riskutskott. 


 
d) Information om kvartalsutfall per 31 mars 2015 


 
 Ekonomisk rapport 2015-04-29 från sektionen Ekonomi 


  Bilaga § 5 d 
 
  Dnr V 2015/442 
 


 Föredragande: Lise Bröndum 
 
Lise Bröndum redogör för kvartalsrapport samt för arbetet med projektet Ny ekonomi som  
bl a innebär införande av ett nytt ekonomisystem per 1 januari 2016. 
 
Diskussion. 
 
En ledamot efterlyser att det i den ekonomiska rapporteringen ska finnas en koppling till 
uppsatta mål, t ex för myndighetkapitalet, och en ledamot efterlyser en uppdelning av 
kostnaderna för gemensamma förvaltningen. 
 
Styrelsen uppdrar åt rektor att under hösten komma tillbaka med ett underlag  
avseende ekonomisk rapportering till styrelsen. 
 
e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  


 
  Förteckning 2015-05-28 från Universitetsledningens kansli 
  Bilaga § 5 e 


 
f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 


 
  Förteckning 2015-05-28 från Universitetsledningens kansli 
  Bilaga § 5 f 
  
6  Lägesrapport från MAX IV  
  
  PM 2015-05-22 från sektionen Ekonomi 
  Bilaga § 6 
 
  Dnr V 2015/192 
 
  Föredragande: Lise Bröndum 
 
 Information och diskussion.   
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
7       Diskussion om arbete inför forskningspropositionen 


  
  Föredragande: Torbjörn von Schantz 
 
 
 Punkten föredrogs av vicerektor Stacey Ristinmaa Sörensen och diskuterades vid 


seminariedelen av internatet torsdag 11 juni. 
 
Styrelsen ställer sig bakom förslag till upplägg och process för arbete med  
forskningsstrategi för Lunds universitet och inspel till forskningsproposition.  
 
Rektor kommer att hålla kontakt med de personer från Lunds universitet som sitter i 
forskningsberedningen och återrapportera om arbetet till styrelsen.  


 
8       Information om arbete med strategisk plan för Lunds universitet från 2017 


 
  Föredragande: Torbjörn von Schantz 
 
 Punkten föredrogs av vicerektor Bo Ahrén och diskuterades på seminariedelen av internatet 
 torsdag 11 juni. 
 
 Styrelsen beslutar att det för arbetet ska skapas en referensgrupp bestående av de ledamöter i 
 styrelsen som önskar delta. 
 
 Styrelsen ställer sig bakom förslag till upplägg och process för arbetet med strategisk plan 
 för Lunds universitet. 
  


9       Information och diskussion inför verksamhetsplan och kommande resursfördelning 
  
  Diskussionsunderlag 2015-05-29 från avdelning Planering  
  Bilaga § 9 
 
  Föredragande: Tim Ekberg  
  


Punkten föredrogs av planeringschef Tim Ekberg och diskuterades på seminariedelen  
av internatet torsdag 11 juni. Styrelsen välkomnar att en koncis verksamhetsplan tagits fram. 
 
Personalorganisationerna lyfter de frågor som tas upp i underlaget och styrelsen diskuterar 
dessa.  
 
Styrelsen ställer sig bakom förslag till upplägg och process för arbetet med verksamhetsplan 
och resursfördelning.  
 


10  Delegation av beslut om delårsrapport 
   
  Missiv 2015-05-22 från sektionen Ekonomi 
  Bilaga § 10 
 
  Dnr V 2015/843 







 5(9)  
 
§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
  Föredragande: Susanne Kristensson   
 


Styrelsen uppdrar åt styrelsens ordförande att efter samråd med rektor avge delårsrapport för 
Lunds universitet avseende perioden 1 januari 2015 – 30 juni 2015. 
  


11  Beslut om riskvärdering 
   
  PM 2015-05-13  
  Bilaga § 11 a 
 
  Riskvärdering för Lunds universitet 
  Bilaga § 11 b 
 
  Dnr STYR 2015/670 
 


  Föredragande: Magnus Ekblad 
 
 Styrelsen beslutar att: 
 - fastställa riskvärdering för Lunds universitet enligt bilaga § 11 b 
 - prioritera följande riskområden för ytterligare åtgärder 
 


• Hållbara finanser 
• Utbildningsfinansiering 
• Personal- och kompetensförsörjning 
• Arbetsmiljö 
• Forskningsfinansiering 


  
12  Beslut om revidering av arbetsordning för Lunds universitet – Inrättande av 


 universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd 
 
  PM 2015-05-28 från Universitetsledningens kansli 
  Bilaga § 12 a 
 
  Arbetsordning för Lunds universitet 
  Bilaga § 12 b 
 
  Dnr STYR 2015/632 
 
  Föredragande: Cecilia Billgren 
  
 Styrelsen beslutar fastställa Arbetsordning för Lunds universitet enligt bilaga § 12 b. 
 


13  Fastställande av stämmodirektiv inför stämman i holdingbolaget Lunds universitets  
 Innovationssystem AB 
 
  PM med förslag till beslut 2015-05-29 
  Bilaga § 13 
 
  Dnr STYR 2015/680 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
  Föredragande: Cecilia Billgren 
   


 Styrelsen beslutar 
 


- att till stämmoombud för ordinarie bolagsstämma 2015, samt eventuella extra 
bolagsstämmor under perioden fram till den 31 december 2015, utse rektor Torbjörn von 
Schantz; 
 
- att stämmoombudet inför stämman föreslås rösta för 


- att resultat- och balansräkning fastställs enligt förslag, se bilaga § 13:1;  
- att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag och att ansvarsfrihet beviljas för 
styrelseledamöter och verkställande direktör i enlighet med rekommendation i 
revisionsberättelsen, se bilaga § 13:2;  
- 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 
Lars Ljungälv, bankdirektör Sparbanken Öresund 
Roland Andersson, professor Lunds universitet 
Karin Salomonsson, universitetslektor Lunds universitet 
Susanne Kristensson, förvaltningschef Lunds universitet 
Damon Tojjar, student utsedd av LUS 
Jonas Gallon, VD Innovator Skåne AB 


 
- att utse Bo Ahrén till ordförande i styrelsen och Lars Ljungälv till vice ordförande i 
styrelsen; samt  
 
- att utse följande personer till revisorer i Holdingbolaget: 
 Torbjörn Svensson, revisor 


 Johan Rasmusson, revisorssuppleant 
 
Torbjörn von Schantz och Lars Ljungälv deltar ej i beslutet. 
 


14  Beslut om placeringsreglemente för Lunds universitets ändamålsbundna donationer 
   
  PM 2015-05-29 
  Bilaga § 14 a 
 
  Placeringsreglemente för Lunds universitets ändamålsbundna donationer 
  Bilaga § 14 b 
 
  Dnr V 2015/830 
 
  Föredragande: Klemens Ganslandt   
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
 Styrelsen beslutar att fastställa placeringsreglemente för Lunds universitets ändamålsbundna 
 donationer enligt bilaga § 14 b. 
 
 Styrelsen beslutar att Lunds universitet ska verka för en övergång till att placera i instrument 
 som minimerar eller helt exkluderar fossila bränslen. Detta ska ske successivt under en 
 femårsperiod i takt med att marknaden utvecklas inom detta område. 
 
 Uppföljning av detta arbete sker i samband med den återkommande rapporteringen om 
 universitetets arbete med kapitalförvaltning i anknutna stiftelser i förhållande till Lunds 
 universitets värdegrund. 
 
 Styrelsen förklarar punkten omedelbart justerad. 
 
15  Rapport om universitetets arbete med kapitalförvaltning i anknutna stiftelser i 


 förhållande till Lunds universitets värdegrund  
 


 Föredragande: Klemens Ganslandt   
 
Klemens Ganslandt informerar om donationsstyrelens arbete med frågan. Donationsstyrelsen 
återkommer med en rapport vid styrelsens möte i september.  


     
16  Beslut om fastställande av årsredovisning och utdelning för Lunds universitets 


 anknutna stiftelser för 2014 
 
  PM 2015-05-12 från avdelningen Stiftelseförvaltning 
  Bilaga § 16 a 
 
  Årsredovisning för anknutana stiftelser vid Lunds universitet samt  
  revisionsmemorandum 2014  
  Bilaga § 16 b 
 
  Dnr V 2015/801 
 
  Föredragande: Klemens Ganslandt 
 
  Styrelsen beslutar  
 - att fastställa årsredovisning för 2014 för anknutna stiftelser vid Lunds universitet 
 - att dela ut 65 Mkr från de samförvaltade stiftelserna avseende 2014 eller begärt belopp efter 
 särskild prövning 
 - att från övriga anknutna stiftelser dela ut utdelningsbar avkastning som uppkommit under 
 2014 eller begärt belopp efter särskild prövning 


  
 Ordförande tackar Donationsstyrelsen för det utmärkta arbetet. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 


17   Beslut om ändrad organisation för stiftelse- och donationsfrågor 
  
  PM 2015-05-21 från avdelning Stiftelseförvaltning 
  Bilaga § 17 
 
  Dnr S 2015/598 
 


 Universitetsstyrelsen beslutar 
- om organisation för hantering av stiftelser och donationer enligt förslaget, se bilaga § 17, 
med tillägget att under punkten 2.1 ska stå ”- för studenterna: en representant utsedd av 
Lunds universitets studentkårer”, 
- att i egenskap av förvaltare för anknutna stiftelser och i egenskap av styrelse för 
universitetet delegera samtliga beslutsbefogenheter gällande stiftelser och förvaltande av 
donationer, förutom beslut om organisation, antagande av placeringspolicy, fastställande av 
årsredovisning samt viktigare principiella frågor till Donationsstyrelsen vid Lunds 
universitet. 


 
 Delegationen till Donationsstyrelsen inkluderar bland annat rätt att 
 - besluta i frågor som inte anses vara av så stor dignitet att de ska avgöras av 


universitetsstyrelsen, 
 - besluta i övergripande frågor om verksamhetens inriktning, 
 - fatta beslut om att ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrifter i donationsförordnanden  


och att ansöka om permutation, 
 - att fatta beslut om mottagande av nya donationer, 
 - att fastställa instruktioner som anger ansvarsfördelningen mellan Donationsstyrelse, 


förvaltningschef och stiftelseförvaltning, 
 - att fastställa attest- och delegationsordning för den löpande verksamheten. 
 
 Donationsstyrelsen har rätt att vidaredelegera de beslutsbefogenheter som rör den löpande 


förvaltningen av stiftelser och ändamålsbundna donationer inklusive befogenheter att för 
universitetet eller nya anknutna stiftelser mottaga nya donationer till verksamheten. 
 
Donationsstyrelsen ska återkommande, minst en gång per år, redovisa sitt arbete för 
universitetsstyrelsen. 
 


18       Beslut om utseende av styrelse och revisorer för Stiftelsen för motionsverksamhet vid 
 Lunds universitet  
 
  PM med förslag till beslut 2015-05-28 från Förvaltningschefen 
  Bilaga § 18 
 
  Dnr STYR 2015/580 
 


a) Utseende av styrelse 
 
Universitetet beslutar att utse följande ordförande och ledamöter med personliga suppleanter 
till styrelsen för Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet för perioden  
2015-07-01—2018-06-30: 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
Ordförande 
Universitetslektor Erwin Apitzsch, institutionen för psykologi 
 
Ledamöter Personliga suppleanter 
Donationschef Klemens Ganslandt Överläkare och forskare Anna Hafström, 
 institutionen för kliniska vetenskaper, Lund 
 
Professor Kristina Åkesson, Universitetslektor Anita Wisén, 
Institutionen för kliniska vetenskaper, Institutionen för hälsovetenskaper 
Malmö 
 
Expert Annette Stambolovski, Universitetsadjunkt Olof Jakobsson, 
Utveckling Institutionen för handelsrätt 
 
b) Utseende av revisorer 
 
Universitetsstyrelsen beslutar att utse auktoriserad revisor Anders Thulin och auktoriserad 
revisor Ulrika Öst till revisorer för Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet 
för perioden 2015-07-01—2017-06-30. 
  


19       Eventuellt övrigt 
 
 Styrelsen beslutar flytta sitt möte den 6 november 2015 till 23 oktober 2015. 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras   


 
 
  
Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Anna Stellinger  
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		Styrelsen beslutar att:  - fastställa riskvärdering för Lunds universitet enligt bilaga § 11 b  - prioritera följande riskområden för ytterligare åtgärder

		 Hållbara finanser

		 Utbildningsfinansiering

		 Personal- och kompetensförsörjning

		 Arbetsmiljö

		 Forskningsfinansiering

		12  Beslut om revidering av arbetsordning för Lunds universitet – Inrättande av  universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd

		PM 2015-05-28 från Universitetsledningens kansli

		Bilaga § 12 a    Arbetsordning för Lunds universitet   Bilaga § 12 b

		Dnr STYR 2015/632

		Föredragande: Cecilia Billgren

		Styrelsen beslutar fastställa Arbetsordning för Lunds universitet enligt bilaga § 12 b.

		13  Fastställande av stämmodirektiv inför stämman i holdingbolaget Lunds universitets

		Innovationssystem AB

		PM med förslag till beslut 2015-05-29

		Bilaga § 13

		Dnr STYR 2015/680

		Föredragande: Cecilia Billgren

		14  Beslut om placeringsreglemente för Lunds universitets ändamålsbundna donationer

		PM 2015-05-29

		Bilaga § 14 a    Placeringsreglemente för Lunds universitets ändamålsbundna donationer   Bilaga § 14 b

		Dnr V 2015/830

		Föredragande: Klemens Ganslandt

		Styrelsen beslutar att fastställa placeringsreglemente för Lunds universitets ändamålsbundna  donationer enligt bilaga § 14 b.   Styrelsen beslutar att Lunds universitet ska verka för en övergång till att placera i instrument  som minimerar eller he...

		Uppföljning av detta arbete sker i samband med den återkommande rapporteringen om  universitetets arbete med kapitalförvaltning i anknutna stiftelser i förhållande till Lunds  universitets värdegrund.

		Styrelsen förklarar punkten omedelbart justerad.

		15  Rapport om universitetets arbete med kapitalförvaltning i anknutna stiftelser i  förhållande till Lunds universitets värdegrund

		Föredragande: Klemens Ganslandt    Klemens Ganslandt informerar om donationsstyrelens arbete med frågan. Donationsstyrelsen återkommer med en rapport vid styrelsens möte i september.

		16  Beslut om fastställande av årsredovisning och utdelning för Lunds universitets  anknutna stiftelser för 2014

		PM 2015-05-12 från avdelningen Stiftelseförvaltning   Bilaga § 16 a    Årsredovisning för anknutana stiftelser vid Lunds universitet samt    revisionsmemorandum 2014

		Bilaga § 16 b

		Dnr V 2015/801

		Föredragande: Klemens Ganslandt

		Styrelsen beslutar   - att fastställa årsredovisning för 2014 för anknutna stiftelser vid Lunds universitet  - att dela ut 65 Mkr från de samförvaltade stiftelserna avseende 2014 eller begärt belopp efter  särskild prövning  - att från övriga anknut...

		Ordförande tackar Donationsstyrelsen för det utmärkta arbetet.

		17   Beslut om ändrad organisation för stiftelse- och donationsfrågor

		PM 2015-05-21 från avdelning Stiftelseförvaltning

		Bilaga § 17

		Dnr S 2015/598

		Universitetsstyrelsen beslutar - om organisation för hantering av stiftelser och donationer enligt förslaget, se bilaga § 17, med tillägget att under punkten 2.1 ska stå ”- för studenterna: en representant utsedd av Lunds universitets studentkårer”, ...

		Delegationen till Donationsstyrelsen inkluderar bland annat rätt att

		- besluta i frågor som inte anses vara av så stor dignitet att de ska avgöras av universitetsstyrelsen,

		- besluta i övergripande frågor om verksamhetens inriktning,

		- fatta beslut om att ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrifter i donationsförordnanden  och att ansöka om permutation,

		- att fatta beslut om mottagande av nya donationer,

		- att fastställa instruktioner som anger ansvarsfördelningen mellan Donationsstyrelse, förvaltningschef och stiftelseförvaltning,

		- att fastställa attest- och delegationsordning för den löpande verksamheten.

		Donationsstyrelsen har rätt att vidaredelegera de beslutsbefogenheter som rör den löpande förvaltningen av stiftelser och ändamålsbundna donationer inklusive befogenheter att för universitetet eller nya anknutna stiftelser mottaga nya donationer till...

		18       Beslut om utseende av styrelse och revisorer för Stiftelsen för motionsverksamhet vid

		Lunds universitet

		PM med förslag till beslut 2015-05-28 från Förvaltningschefen

		Bilaga § 18

		Dnr STYR 2015/580

		a) Utseende av styrelse  Universitetet beslutar att utse följande ordförande och ledamöter med personliga suppleanter till styrelsen för Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet för perioden  2015-07-01—2018-06-30:

		Ordförande Universitetslektor Erwin Apitzsch, institutionen för psykologi  Ledamöter Personliga suppleanter

		Donationschef Klemens Ganslandt Överläkare och forskare Anna Hafström,  institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

		Professor Kristina Åkesson, Universitetslektor Anita Wisén,

		Institutionen för kliniska vetenskaper, Institutionen för hälsovetenskaper

		Malmö

		Expert Annette Stambolovski, Universitetsadjunkt Olof Jakobsson,

		Utveckling Institutionen för handelsrätt

		b) Utseende av revisorer

		Universitetsstyrelsen beslutar att utse auktoriserad revisor Anders Thulin och auktoriserad revisor Ulrika Öst till revisorer för Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet för perioden 2015-07-01—2017-06-30.

		19       Eventuellt övrigt

		Styrelsen beslutar flytta sitt möte den 6 november 2015 till 23 oktober 2015.

		Vid protokollet  Justeras

		Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Anna Stellinger
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Ändring i arbetsordning för Lunds universitet - Inrättande av 
universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd samt ändrat 
uppdrag för den universitetsgemensamma utbildningsnämnden 


Bakgrund 


Prorektor Eva Wiberg gav i december 2014 i uppdrag åt professor Ole Elgström att 
utreda universitetets nämnd- och kommittéstruktur på central nivå och komma med 
förslag på framtida organisation och uppgifter. Initiativet till uppdraget kom från 
utbildningsnämnden (UN). Ole Elgström lämnade sin rapport i januari 2015. I 
rapporten konstateras bl a att UN varit överbelastad och att forskarutbildnings-
frågor har fått relativt liten plats i UN. Det senare kan eventuellt kopplas till att 
fakulteternas ledamöter i UN oftast inte haft ansvar för forskarutbildningsfrågor på 
sina fakulteter. Ole Elgström bedömer det som naturligt och nödvändigt att behålla 
systemet med en forskningsnämnd och utbildningsnämnd. Han menar dock att bl a 
forskarutbildning är ett område av synnerlig vikt och rekommenderar att den 
forskarutbildningskommitté som inrättades av UN i maj 2012 ska finnas kvar men 
med tydligare mandat och placering direkt under rektor. 


Under vårterminen har frågan om nämnderna behandlats i UN och Rektors 
ledningsråd, diskuterats med kanslicheferna samt i ledningsgruppen. Utifrån dessa 
diskussioner kan konstateras att det råder stor enighet om att i linje med förslaget i 
rapporten skapa ett organ med ansvar för universitetsgemensamma 
forskarutbildningsfrågor med placering direkt under rektor. Detta innebär även att 
uppdraget för UN förändras då forskarutbildningsfrågorna lyfts bort från nämnden. 
Argumenten för förändringen är bl a att forskarutbildningsfrågorna får mer 
utrymme i en egen nämnd med ett tydligt uppdrag när de inte ska passera UN. Att 
dessa frågor legat inom UNs uppdrag har skapat merarbete och otydlighet när 
frågor som rör forskarutbildning ska behandlas.  


De föreslagna förändringarna kräver att universitetsstyrelsen fattar beslut om 
revidering av Arbetsordning för Lunds universitet i enlighet med förslag i bifogad 
bilaga. Därefter kan rektor fatta beslut om att revidera uppdrag för 
Utbildningsnämnden (2012-04-05, dnr LS 2012/251) samt Föreskrifter om 
fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet (2014-09-25, dnr STYR 
2014/670).  Slutligen fattar rektor ett beslut som definierar 
Forskarutbildningsnämndens (FUN) uppdrag.  


2015-05-28 
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Dnr STYR 2015/632 


PM med förslag till beslut 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 70 24, 046-222 00 00, 070-290 67 83 
E-post cecilia.billgren@rektor.lu.se   


Bilaga 12 a







 
 
 2 
Ärendet har den 26 maj förhandlats enligt 11 § MBL. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Styrelsen beslutar fastställa Arbetsordning för Lunds universitet enligt bilaga.  
 
 
 
 
 
Bilaga 
 
Förslag till reviderad arbetsordning för Lunds universitet 
 
 
 







Dnr STYR 2015/632 


ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET 


Fastställd av universitetsstyrelsen 2015-06-12, § 12.  


Med stöd av 2 kap. 2 § första stycket 8 p högskoleförordningen (1993:100), nedan HF, fastställer 
Lunds universitet följande arbetsordning.  


Inledning 


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. 


Med uttrycket lärare avses person som innehar någon av de anställningstyper som anges i  
gällande anställningsordning för Lunds universitet. Med uttrycket 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: 


 
 
En fördjupad 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.  
 
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). 
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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 Nämnd för vetenskaplig oredlighet 
Vid Lunds universitet finns en nämnd för hantering av vetenskaplig oredlighet (beslut 2012-10-
25, LS 2012/624).  
 
1.13 Antagningsnämnd 
Vid Lunds universitet finns en antagningsnämnd (beslut 1993-11-06, I A 19 10499/93). 
 
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 
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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 (SFS 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.  
 
1.17 Nämnd för ämneslärarutbildning 
Vid Lunds universitet finns en nämnd för ämneslärarutbildning (beslut 2011-02-17, LS 2011/89). 
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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). 


 
Vidare ska universitetsstyrelsen själv besluta: 
• om ägardirektiv till holdingbolag, 
• om anknutna stiftelser, 
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• 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 vara representerade med tre 
ledamöter. Lärarnas representanter utses genom val (2 kap. 7 a § HF). Studenterna har rätt att 
vara representerade med tre ledamöter (2 kap. 7 a § HF). Studentrepresentanterna 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 (Universitetsstyrelsens beslut 2006-11-10, IR 2008/10). 
 
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 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. 
 
Andra frågor än de som avses i 2 § (det vill säga 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 arbetsgivarpolitik (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, 
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• skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och 
erfarenhet. 


 
2.6 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). 
 
2.7 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). 
 
2.8 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 lärarrepresentanter 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. 
 
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). 
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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 lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen deltar inte studentrepresentanterna.  
 


Mandattiden för kollegiets ledamöter är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
Om en ledamot lämnar sitt uppdrag i universitetskollegiet under mandatperioden väljs en 
ersättare.  
 
2.9 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 vara 
representerade med två ledamöter i rektors ledningsråd. 
 
2.10 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. 
 
2.11 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. 
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Organisation och sammansättning  
Utbildningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande, tillika ställföreträdande 
ordförande. Ordförande är rektor eller person som rektor utser. Nämnden ska bestå av högst tolv 
ledamöter varav åtta representanter för fakulteterna ska vara vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. Fakultets-
representanterna föreslås av fakultetsstyrelserna och utses av rektor. Studentrepresentanterna 
utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). Mandattiden 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).  
 
2.12  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, tillika 
ställföreträdande ordförande. Ordförande är rektor eller person som rektor utser. Nämnden ska 
bestå av högst tolv ledamöter varav åtta representanter för fakulteterna ska 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). Mandattiden för ledamöterna i forskarutbildningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
 
2.13 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. 
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Organisation och sammansättning 
Forskningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande, tillika ställföreträdande 
ordförande. Ordförande är rektor eller person som rektor utser. Nämnden ska bestå av högst 
tretton ledamöter varav åtta representanter för fakulteterna som ska 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). 
Mandattiden 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).  
 
2.14 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. Verksamheternas placering 
inom USV ska utvärderas återkommande. Om inte särskilda skäl föreligger ska de integreras i 
fakulteternas verksamhet.  
 
Styrelsen för USV ska bestå av högst tolv ledamöter och ha följande sammansättning: 
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, 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). En av ledamöterna ska utses till vice ordförande, tillika 
ställföreträdande ordförande. Mandattiden 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). 
  
Varje enhet inom USV ska ledas av en styrelse (motsvarande institutionsstyrelse) och en 
föreståndare (motsvarande prefekt) om inte synnerliga skäl föreligger. 
 
2.15 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.  
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Styrelsen ska bestå av föreståndare för vardera av de ingående verksamheterna. Därutöver ska 
styrelsen ha tre 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. Dessutom ska en vice ordförande, tillika ställföreträdande 
ordförande utses. Studenterna har rätt att ha två representanter. Studentrepresentanterna utses i 
den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). Mandattiden 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). 
 
2.16  MAX IV-laboratoriet 
MAX IV-laboratoriet ska ledas av en styrelse. Sammansättningen av styrelsen regleras i överens-
kommelse mellan universitetet, Vetenskapsrådet och Vinnova (beslut 2010-06-28, LS 2010/544). 
 
Vid MAX IV-laboratoriet finns det en direktör som utses av styrelsen (SFS 1994:946). 
 
2.17 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. 
 
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, 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). En av ledamöterna ska utses 
till vice ordförande, tillika ställföreträdande ordförande. Mandattiden 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. 
 
Närmare föreskrifter om utseende av styrelseledamöter och styrelsens uppdrag utfärdas av rektor. 
 
2.18 Nämnd för ämneslärarutbildning 
Nämnden för ämneslärarutbildning har det sammanhållna ansvaret för organisation, ledning, drift 
och kvalitetssäkring för den med Högskolan Kristianstad gemensamma ämneslärarutbildningen.  
 
Studenterna har rätt att ha två representanter. Studentrepresentanterna utses i den ordning som 
stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). Härutöver har företrädare för personal-
organisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i nämnden och utses på det sätt som anges i 
personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
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Mandattiden för ledamöterna i nämnden för ämneslärarutbildning är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Rektor fattar beslut om närmare föreskrifter om nämndens uppdrag och sammansättning. 
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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 som också kan vara fakultetsstyrelsens 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 tolv eller fjorton, exklusive studentrepresentanter. Ledamöterna utgörs av 
dekanen, en ställföreträdare för dekanen, sex vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, 
två övriga anställda och två externa 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. Studenterna har rätt att vara 
representerade med tre ledamöter. Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). 
 
Mandattiden 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. 
 
3.3 Dekan och prodekan 
Dekanen ska företräda fakulteten inom och utom universitetet. Dekanen ska vara 
prefekternas/prefektens chef.  
 
Dekanen ska ha en ställföreträdare. Dekanens ställföreträdare ska benämnas prodekan. 
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Dekan och prodekan ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
3.4 Utseende av dekan 
Dekan ska utses av rektor 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 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 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. En av de föreslagna externa ledamöterna kan vara 
fakultetsstyrelsens ordförande om valberedningen så föreslår. Valberedningen ska ge de röst-
berättigade möjlighet att yttra sig om ett sådant förslag. 
 
3.7 Val av övriga ledamöter 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 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. 
 
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 förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två 
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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 
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 sju ledamöter, varav fyra företrädare för vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare och tre företrädare för övriga anställda. Valberedningen utser sin 
ordförande inom sig. Härutöver får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges 
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i valberedningen.   


De röst- och nomineringsberättigade ska uppmanas nominera kandidater till ledamöter i 
valberedningen på initiativ från kanslichef/motsvarande. 


Efter nomineringen upprättar kanslichef ett förslag till valberedning och dess uppgifter, som de 
röstberättigade tar ställning till genom val. Kanslichef/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 det fall antalet ledamöter i 
valberedningen efter avgång understiger fem personer ska kanslichefen/motsvarande ansvara för 
att fyllnadsval genomförs. 
 
3.9  Val 
Val kan ske vid möte, genom poströstning 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. 
 
3.10  Studenternas medverkan i valberedningsprocessen  
Då valberedningen upprättar förslag till dekan, prodekan och externa ledamöter samt eventuellt 
förslag om extern ordförande ska den bereda företrädare för berörda studentkårer närvaro-, 
yttrande- och förslagsrätt. 
  


15 
 







4 Institutioner 
Det som föreskrivas under punkterna 4.1 till 4.4 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. Mandattiden 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). 
 
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 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. 
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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.   
  


17 
 







6  Handläggning av ärenden 
 
6.1  Föredragning och beslut 
Ärenden ska avgöras efter föredragning (20 § MF). Ärenden som ska avgöras av en person, med 
undantag för rektor, behöver dock inte föredras. 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  
Arbetsordningen träder i kraft 2015-07-01 och ersätter då Arbetsordning för Lunds universitet 
fastställd av universitetsstyrelsen 2014-11-07, dnr STYR 2014/927.  
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Univers itetss tyrelsen  


Diskussionsunderlag till verksamhetsplan och resursfördelning 
2016 
Vid styrelsens junimöte kommer verksamhetsplan och resursfördelning för 2016 att 
presenteras och diskuteras. Vid styrelsens möte den 6 november kommer dokument 
åter upp, men då för beslut. Däremellan kommer regeringens budgetproposition, i 
tredje veckan i september.  


Nytt för i år är att dokumentet inte bara innehåller en resursfördelning utan också 
en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen beskriver ledningens och styrelsens 
målsättningar, prioriteringar och särskilda utmaningar. Verksamhetsplanen utgår 
från universitetets strategiska plan, den årliga riskanalysen och andra centrala 
styrdokument.  


I resursfördelningen anges hur de statliga resurserna fördelas och hur de 
övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten det kommande året kommer 
att se ut. Planeringsförutsättningarna för de kommande tre åren skrivs inte fram i 
detta underlag (vi inväntar BP:n). 


Vårändringsbudgeten 2015 innebär en del förändringar som påverkar både 
innevarande och kommande år. Om förslaget går igenom i riksdagen innebär det att 
universitetet får ökat anslag innevarande år. Det kommer i sin tur att leda till att 
årets resursfördelning behöver kompletteras. Texter och siffror i det bifogade 
dokument tar sin utgångspunkt i resursfördelning 2015 som styrelsen beslutade om 
på februarimötet i år. 


Underlaget har informerats enligt MBL 19 § 2015-05-26 och 2015-06-09. De 
fackliga organisationerna har inkommit med synpunkter som biläggs detta missiv. 


Upplägg 
De första tre kapitlen – Universitetets övergripande mål och visioner, 
Förutsättningar och särskilda mål samt Riskvärderingen – utgör tillsammans 
verksamhetsplanen. Det fjärde kapitlet – Resursfördelning och 
verksamhetsuppdrag 2016 – utgör resursfördelningen.  


De texter och stycken som är gulmarkerade är nya i förhållande till 
resursfördelningen för 2015. Detta gäller dock endast kapitel 4 då övriga kapitel är 
nya. De texter som är fetmarkerade är föremål för diskussion. De siffror som är 
gråmarkerade kommer att justeras efter regleringsbrevsändringar för 2015 samt 
budgetpropositionen för 2016. 


2015-05-29 


1 MISSIV 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 2 Telefon 046-222 70 32, 046-222 00 00 
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Bilaga 9







 


 


Synpunkter från arbetstagarorganisationerna vid Lunds universitet 
gällande diskussionsunderlaget till ”Verksamhetsplan och 
resursfördelning 2016”. 
 


1. Lunds universitet skall satsa på kvalitetsutveckling inom forskning och utbildning, vilket 
vi ser som något positivt. Vi saknar däremot motsvarande tanke på kvalitetsutveckling inom 
administrationen/gemensam förvaltning inom LU. 


 


2. LU skall satsa på att utveckla ledarskapet under 2016, vilket vi ser som något positivt.   
Sektioner, institutioner och fakulteter agerar autonomt och ingen verkar vilja ta ett 
gemensamt ansvar och leda och följa upp verksamheten. Resultatet är ett universitet som 
agerar autonomt. Dels ledning visavi verksamheten och dels olika delar av verksamheten 
visavi andra delar av verksamheten. Resultatet manifesteras i att personal mår dåligt, delar av 
LU får inte tillräckligt med resurser för att utföra det uppdrag som tilldelats dem, lagar och 
ingångna avtal följs inte etc. Därför ställer vi oss frågorna: 


a. Var brister det i ledarskapet? 


b. Hur visar sig dessa brister? 


c. Vem är ansvarig för att komma tillrätta med dessa brister? 


d. Kommer det att göras någon utvärdering av den förändring som det utvecklade 
ledarskapet för med sig? 


 


3. ”Fakulteterna både har och tar det grundläggande ansvaret för de strategiska 
personalfrågorna”. Sid 7 under ”Ledarskap, lärarskap, medarbetarskap. Detta ställer sig 
arbetstagarorganisationerna sig mycket frågande inför. 


a. Vilket uppdrag har då sektion personal? 


b. Ges den gemensamma förvaltningen resurser i tillräcklig utsträckning för att kunna 
möta det uppdrag som den tilldelas? 


c. Råder det klarhet i vad den gemensamma förvaltningens uppdrag egentligen är? 


d. Att fakulteterna skall ha det strategiska ansvaret i personalfrågorna ser vi som något 
som de i dagsläget inte klarar av. I skrivande stund driver Saco-S närmare 190 
tvisteförhandlingar gentemot Lunds universitet då myndigheten bryter mot LAS p32 om 







företrädesrätt till återanställning. Myndigheten lyser inte ut alla lediga anställningar såsom 
den skall. Myndigheten brister i sin omplaceringsskyldighet. Etc. Etc. 


 


4. ”Universitetet ska bygga på en decentraliserad resurs- och ansvarsfördelning”. Denna 
tanke är i grunden god. Dock ser personalorganisationerna problem med att det saknas 
centrala resurser på fakulteterna att t.ex. omhänderta omplaceringar, finansiera utköp, 
bekosta friskvård, arbetsplatsanpassningar och terminalglasögon. Detta så alla resurser 
fördelats ut i kapillärerna. Att varje enskilt projekt eller forskargrupp skall avsätta medel för 
alla eventualiteter leder till ett suboptimalt resursutnyttjande. 


 


5. Sid 9 – 10. ”Riskvärderingen”. Ett antal risker har identifierats av Lunds universitet och 
dessa risker skall särskilt uppmärksammas under 2016. Arbetstagarorganisationerna har här 
starka synpunkter på vilka risker som har identifierats av myndigheten och hur stora de anses 
få vara.   Hur skall dessa risker omhändertas? Vilka förslag till åtgärder krävs med anledning 
av respektive verksamhets riskanalys? Den största risken som arbetstagarorganisationerna 
ser finns dock inte med överhuvudtaget, nämligen bristen på ledning, styrning och kontroll. 
Hur ser Lunds universitet till att resurserna används på ett effektivt vis? 


 


6. Lunds universitet ger på sid 20 under rubriken ”Medel för senare beslut” 100 000 kr till 
åtgärder för intern styrning och kontroll. Till vad räcker dessa medel? Hur kontrollerar 
myndigheten att dessa medel får någon verkan? 


 


7. Fundraisingkampanjen skall avslutas 2018. Vi ställer oss frågan, nu som då -  Varför då? 
Något svar på frågan om denna kampanj ger något nettobidrag till Lunds universitet har aldrig 
givits. Om den kostar mer än vad den genererar borde denna kampanj avslutas snarast 
möjligt, medan om den genererar mer än vad den kostar, så är det ett dåligt beslut att avsluta 
den. 


 


8. Sid 26 – 27 Universitetsgemensamma kostnader 2016. Här skriver myndigheten att 
”inte öka debiteringen till fakulteterna”. Det finns ett besparingsbehov på 10 000 000 kr för 
att omprioritera inom befintlig ram. Detta trots att Lunds universitet tillstår att det finns ett 
ökat behov av handläggare och att det finns nya universitetsgemensamma kostnader som 
behöver ny finansiering. Återigen ställer sig arbetstagarorganisationerna frågorna om central 
förvaltning ges tillräckliga resurser för att kunna utföra det uppdrag som de har. Finns det 
något klart definierat uppdrag alls? 


Sammantaget ger det diskussionsunderlag till verksamhetsplan och resursfördelning 2016 ett intryck 
av att ha en vision, men att Lunds universitet verkar sakna styrning och kontroll över verksamhetens 
olika delar. 
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Inledning  
Verksamhetsplanen beskriver ledningens och styrelsens målsättningar, prioriteringar och särskilda 
utmaningar. Verksamhetsplanen utgår från universitetets strategiska plan, den årliga riskanalysen och 
andra universitetsgemensamma styrdokument. Verksamhetsplanens övergripande mål är att öka 
sammanhållningen och samarbetet inom universitetets olika verksamheter. 


I resursfördelningen anges de övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten och hur de statliga 
resurserna fördelas. Därutöver anges även planeringsförutsättningar i form av ekonomiska ramar och 
särskilda satsningar för de kommande tre åren. Verksamhetsplanen, resursfördelningen och 
planeringsförutsättningarna utgör delar av ett och samma dokument från och med 2016.  


Sammanfattning av verksamhetsplan och resursfördelning för 2016. Infogas senare. 


 
Läsanvisningar: 
Gulmarkerat – nya texter och avsnitt i kapitel 4 i förhållande till resursfördelningen 2015. En 
gulmarkering finns dock i avsnitt 2.1 (är en förändring i förhållande till tidigare beslut av styrelsen). 
Gråmarkerat – siffror som ska justeras när regleringsbrev och budgetproposition blir känt 
Fetstil i löptext – frågor under diskussion  
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1. Universitetets övergripande mål och visioner 
Lunds universitet eftersträvar att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar 
vår värld och människors villkor. Detta är en vision som förpliktigar. Motiverade studenter och 
engagerade medarbetare är de enskilt viktigaste faktorerna för att uppnå detta övergripande mål. En 
hög kvalitet i utbildning och forskning samt ett gott arbetsklimat för alla medarbetare är självklara 
utgångspunkter.  


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


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


Universitetet ska vara en oberoende samhällsaktör som vågar ifrågasätta sanningar och bryta ny mark 
för kunskap och utveckling. Vårt samhälle står inför grundläggande och komplexa utmaningar. Det 
handlar om frågor som berör vår överlevnad och möjligheter att leva ett drägligt och värdigt liv. 
Kopplat till dessa s.k. Great Challenges har universitetet en viktig och central roll i att både ställa de 
rätta frågorna och söka svar på dem. 


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


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


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


Universitetet ska erbjuda en öppen och kreativ arbetsmiljö. Medinflytande och högt i tak är viktiga 
förutsättningar som vi inte kan ta för givna utan hela tiden måste arbeta med och utveckla. Trygghet 
och tillit på jobbet är grundläggande. Att öka jämställdheten är en viktig faktor för att få en bättre 
arbetsmiljö och bibehålla en hög kvalitet i verksamheten. Villkoren och karriärvägarna från 
doktorsexamen till en tillsvidareanställning måste bli bättre. 
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Universitetet har i uppgift att samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet 
och verka för att forskningsresultat från universitetet kommer till nytta. Sveriges konkurrenskraft kan 
öka och fler jobb kan skapas om universitetet jobbar sida vid sida med företag och industri. För detta 
krävs en medveten och målinriktad innovationspolitik. Inte minst behöver MAX IV och ESS ses och 
användas som möjliga motorer för uppbyggandet av en stark forsknings- och innovationsinriktad 
näringslivssatsning inom ramen för verksamheterna i och omkring Brunnshög där anläggningarna nu 
byggs. 


Lunds universitet har under lång tid efterlyst ökad handlingsfrihet. För universitet handlar ökad 
autonomi dock inte bara om förbättrad konkurrenskraft och ökade forskningsresurser. En 
grundläggande uppgift för universitet och högskolor är att vara självständiga och kritiskt granskande 
krafter i samhället. Ökad autonomi får därmed inte bara handla om ekonomi och organisation utan 
också om akademisk frihet. Ökad självständighet innebär ökat ansvar.  


• Ett grundläggande mål för universitetet är att erbjuda goda och utvecklande arbetsmiljöer för 
de anställda och bra studiemiljöer för studenterna. 


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


• Den övergripande målsättningen är att prioriteringar och strategiska satsningar ska väga in 
samtliga fakulteters förutsättningar och behov och att resursfördelningen därmed leder till en 
sammantagen funktionell balans mellan universitetets olika delar. 


1.1 Lunds universitets budgetunderlag till regeringen 
För att Lunds universitet ska kunna uppfylla sina målsättningar krävs inte bara att vi själva arbetar 
tillsammans och målmedvetet. Det krävs även ändringar av förutsättningar och villkor som inte 
universitetet råder över. Det enskilt största hotet är urholkningen av anslagen vilket inte minst leder till 
att studenterna får allt mindre tid med sina lärare och att allt fler lärare och forskare upplever stress 
och otillräcklighet.  


Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde ska årligen lämna 
ett budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget ska bl.a. innehålla lärosätets planering av 
utbildningsutbudet, bedömning av den ekonomiska utvecklingen och strategiska utmaningar. I 
budgetunderlaget lyfter universitetet fram ett antal viktiga utmaningar som kräver politiska 
förändringar och ingrepp. 


Kraven från statsmakten såväl som från det omgivande samhället har ökat och blivit allt fler och allt 
mer komplexa. Samtidigt har ersättningen till varje helårsstudent inte följt med i den allmänna 
kostnadsutvecklingen. Det har inneburit en påtaglig urholkning av ersättningen till 
högskoleutbildningen. Det är i 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. Förutom en höjd ersättning per student behövs medel för 
fler platser. Därutöver behöver det s.k. produktivitetskravet för universiteten och högskolorna slopas. 


Universitetets del i att finansiera uppbyggnad och drift av de internationella och nationella 
forskningsanläggningarna ESS och MAX IV-laboratoriet har inneburit att i princip alla nya statliga 
medel till forskning används till dessa två anläggningar. Universitetet önskar därför en förstärkning av 
forskningsanslaget. Universitetet har kostnader för många åtaganden som inte ersätts full ut, som 
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kultur- och museiverksamheten och universitetsbibliotekets hantering av pliktexemplar. För att klara 
dessa åtaganden önskar universitetet ett riktat stöd. 


I rådande system fördelas statliga medel till forskning och till utbildning. Det finns vattentäta skott 
mellan anslagen till utbildning och forskning vilket inte motsvarar hur verksamheten bedrivs i 
praktiken. Detta försvårar inte minst arbetet med att i ökad utsträckning sammanlänka forskningen och 
utbildningen samt uppgiften att samverka. Lunds universitet menar att anslagen bör kunna användas 
flexibelt mellan utbildning och forskning. 


• Universitetet ska verka för att de i budgetunderlaget identifierade strategiska utmaningarna 
lyfts fram i kontakterna med regering och riksdag. 


1.2 Strategisk plan för Lunds universitet 2012-2016 
Den strategiska planen representerar både kontinuitet och förnyelse. Lunds universitets övergripande 
mål är högsta kvalitet i utbildning, forskning, innovation och samverkan. För att nå målet finns fyra 
strategier; gränsöverskridande samverkan, internationalisering, kvalitetsutveckling samt ledarskap, 
lärarskap och medarbetarskap. 


En ny strategisk plan för Lunds universitet ska tas fram till 2017.  


Gränsöverskridande samverkan 


De utmaningar som samhället står inför är komplexa och gäller människans existentiella villkor. Den 
forskning och utbildning som krävs för att möta dessa utmaningar behöver till stor del vara 
gränsöverskridande. Det handlar om att olika ämnen och discipliner kan dra nytta av varandras 
kompetens. Gränsöverskridande samverkan förutsätter djup ämneskompetens. Den förutsätter också 
att det går lätt och smidigt att samarbeta och röra sig över gränserna för ämnen, institutioner och 
fakulteter.  


• De strategiska gemensamma medlen ska i första hand användas till fakultetsövergripande 
satsningar. 


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


Internationalisering 


Internationalisering är en central strategi för utveckling av kvalitet i utbildning, forskning, innovation 
och samverkan med det omgivande samhället. Internationell rörlighet för forskare ska uppmuntras och 
stimuleras, inte minst gäller detta för doktorander och yngre forskare. Universitetets forskningsmiljöer 
stärks och utvecklas av att ta emot utländska lärare och forskare. Lund universitet skickar ut och tar 
emot studenter från ett sjuttiotal länder varje år. Under de senaste åren är det betydligt färre studenter 
som reser utomlands via utbytesavtal än antalet inresande utbytesstudenter. Universitetet eftersträvar 
en jämnare balans mellan inresande och utresande studenter. 


Myndighetsspråket vid Lunds universitet är svenska. Samtidigt utgör universitetet en del av en 
internationell akademisk miljö där det dominerande gemensamma språket är engelska. Svenska och 
engelska ska användas sida vid sida och göra det möjligt för studenter och anställda att fungera väl vid 
universitetet oavsett om de behärskar svenska eller inte. 
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• Antalet inresande och utresande studenter ska öka. 
• Fler utbildningar ska erbjudas på engelska. 


Kvalitetsutveckling 


Kvalitetsarbetet står ständigt i fokus i all verksamhet vid universitetet. Forskningen granskas när 
vetenskapliga artiklar och böcker publiceras och när externa bidrag söks samt genom egna 
genomlysningar. Universitetets utbildningar ska vara forskningsanknutna och förbereda studenterna 
för en föränderlig framtid. Utbildningens kvalitet granskas av Universitetskanslerämbetet, men 
kvalitetssäkringen av utbildningen på alla nivåer är ytterst universitetets eget ansvar. 
Kvalitetssäkringsarbetet är en gemensam angelägenhet för alla fakulteters personal och studenter. 


• Universitetet ska utveckla intern kvalitetssäkring för utbildning på grundnivå, avancerad nivå 
och forskarutbildningsnivå. 


Ledarskap, lärarskap, medarbetarskap 


Jämställdhet, etnisk och social mångfald är grundläggande utgångspunkter för universitetet. 
Diskriminering och kränkande särbehandling accepteras inte. Respekt, tolerans och omtanke ska gälla 
i alla relationer vid vårt lärosäte. Universitetet eftersträvar en jämn könsfördelning och den självklara 
utgångspunkten är en jämn könsbalans inom alla områden och på alla nivåer. Fakulteterna både har 
och tar ett stort ansvar för strategiska personalfrågor.  


Det kollegiala ledarskapet ska stå i centrum. Detta ledarskap kräver en förmåga att både ta ansvar för 
den egna enheten och samtidigt ta ett ansvar för bredden och universitetet som helhet. Dekaner, 
förvaltningschef och studentrepresentanter utgör rektors ledningsråd som tillsammans med rektor, pro- 
och vicerektorer skapar förutsättningar för en framgångsrik verksamhet vid universitetet. 


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


• Ett gott ledarskap ska stå i fokus på alla nivåer. Att utveckla ledarskapet inom ramen för 
rektors ledningsråd ska vara prioriterat under 2016. 
 


2. Förutsättningar och särskilda mål  
Universitetet leds av universitetsstyrelsen. Styrelsen har inseende över universitetets alla 
angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Rektor är myndighetschef och svarar för 
ledningen och den löpande verksamheten vid universitetet. Fakulteterna och deras styrelser har ett 
samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan.  


• Universitetet ska bygga på en decentraliserad resurs- och ansvarsfördelning. Fakulteterna 
ska ges möjlighet att självständigt agera inom sina ansvarsområden. Fakulteterna ska å sin 
sida samverka över gränser när så är möjligt. 


2.1 Hållbara finanser 


Myndighetskapitalet 


Myndighetskapitalet har under senare år ökat vid flera fakulteter. Samtidigt visar universitetets 
ekonomiska prognoser att några fakulteter går den motsatta vägen och kommer att inom några år ha ett 
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mycket begränsat kapital. Universitetet hade vid ingången av 2015 ett myndighetskapital på 
sammanlagt cirka 1,6 miljarder kronor. Varje fakultet har ansvar att tillse att de statliga medlen som 
tilldelas genom resursfördelningen används effektivt.  


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


Lokaler 


Universitetet har tagit fram Lokalplan 2014-2016. Denna plan presenterar en lägesbeskrivning som 
omfattar både utvecklingen hittills och de lokalbehov som håller på att genomföras eller utredas. 
Universitetsstyrelsen fastställer årligen en lokalförsörjningsplan. Det finns vid fakulteter och andra 
enheter många planerade lokalprojekt som kommer att leda till hyreshöjningar. För att framöver 
mildra effekterna för vissa av fakulteterna ska delar av hyreshöjningar bäras universitetsgemensamt. 


• En universitetsgemensam lokalfond ska finnas som kan bära delar av de ökade 
hyreskostnader för särskilt utpekade projekt samt för tillfälliga satsningar och renoverings- 
och projekteringskostnader som inte kan bäras av annan verksamhet. 


2.2 Utbildning 


Strategisk utbildningsplanering 


Utbildningsplanering sköts i huvudsak av varje enskild fakultet vid universitetet. Utbildningsnämnden 
utgör ett fakultetsövergripande organ där bl.a. denna typ av frågor behandlas.   


• Lunds universitet ska fortsätta utveckla sin strategiska utbildningsplanering. Detta innebär en 
aktiv och återkommande översyn av utbildningsportföljen så att studenternas efterfrågan, 
universitetets forskningskompetenser och arbetsmarkandens behov återspeglas i 
utbildningsutbudet. 


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


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


Breddad rekrytering  


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


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


Samfinansiering och forskningsinfrastruktur 


Andelen externfinansierad forskning har stadigt ökat under de senaste åren och huvuddelen av 
universitetets forskningsmedel kommer från externa finansiärer. Såväl den egeninitierade forskningen 
som grundforskningen riskerar därmed att allt oftare dra det kortare strået. Universitetets ökande andel 
externa bidrag innebär allt hårdare krav på samfinansiering och en allt större ekonomisk utmaning för 
de enskilda fakulteterna och för lärosätet som helhet. 


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


För att bedriva världsledande forskning behövs både strategiska forskningssatsningar och strategiska 
forskningsanläggningar. Behovet av olika typer av gemensam och fakultetsövergripande 
forskningsinfrastruktur har ökat påtagligt. En universitetsgemensam resurs för forskningsinfrastruktur 
har sedan 2012 byggts upp. Forskningsinfrastruktur är ett vittomfattande begrepp, forskningsnämnden 
ska närmare definiera hur denna resurs ska användas.  


• Forskningsnämnden ska rådge rektor hur den universitetsgemensamma resursen för 
forskningsinfrastruktur och forskningsstöd ska fördelas. 


 


3. Riskvärdering 


Intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet 
fullgör verksamhetens mål. Enligt förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll ska 
universitetet identifiera och värdera risker som kan påverka universitet att nå sina mål. Universitetet 
ska också genomföra och följa upp åtgärder med syfte att hantera riskerna. 


Fakulteterna, USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet, LUB och den gemensamma förvaltningen gör 
riskvärderingar för sina respektive verksamheter. Utöver detta finns så kallade riskområden på 
universitetsnivån. Inom dessa områden identifieras och värderas risker tematiskt, exempelvis inom 
kvalitet, finansiering, personal- och kompetensförsörjning samt arbetsmiljö. Varje område har en 
riskägare (i regel en företrädare för ledningen), en riskkoordinator (i regel en chefstjänsteman) och en 
referensgrupp.  


Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för intern styrning och kontroll och har därmed 
ansvaret för att universitetet har en ändamålsenlig riskhanteringsprocess. Utifrån det arbete som görs i 
de universitetsövergripande riskområdena, fattar universitetsstyrelsen årligen beslut om universitetets 
riskvärdering och vilken nivå av risk som är acceptabel för de olika riskerna (riskaptit). Bland de 
risker som identifierats av verksamheterna vid universitet väljer styrelsen årligen ut några särskilda 
riskområden.  


För 2016 föreslås universitetsstyrelsen att identifiera och prioritera följande riskområden: 


- Hållbara finanser 
- Utbildningsfinansiering 
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- Personal- och kompetensförsörjning 
- Arbetsmiljö 
- Forskningsfinansiering 


 
• De riskområden som identifieras ska särskilt uppmärksammas under budgetåret. 


 


4. Resursfördelning och verksamhetsuppdrag 2016 


Den ekonomiska styrmodellen 


Universitetets ekonomiska styrmodell bygger på principen att alla resurser, som statsanslag, externa 
bidrag, uppdragsintäkter och ränteintäkter, tillförs kärnverksamheten utan avdrag. På motsvarande sätt 
ska alla kostnader föras till den nivå där universitetets huvuduppgifter, utbildning och forskning, 
bedrivs. I resursfördelningen för Lunds universitet anges hur de tillgängliga resurserna i form av 
anslagsmedel från staten, räntemedel och universitetsgemensamt myndighetskapital fördelas internt 
och hur de övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten det kommande året kommer att se ut. 
Därutöver anges även planeringsförutsättningar för de kommande tre åren. I resursfördelningsbeslutet 
fastställs också storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna som debiteras verksamheten. 
Biblioteksverksamheten ingår i de universitetsgemensamma kostnaderna med undantag för 
pliktexemplarsfunktionen vid Universitetsbiblioteket som finansieras av anslagsmedel.  


 


Målet med resursfördelningen är att ge förutsättningar för bra ekonomisk styrning och uppföljning. I 
normalfall beslutar styrelsen om resursfördelning vid sammanträdet i oktober, strax efter att 
regeringens budgetproposition har presenterats. Fakulteter och institutioner ska sedan bygga sina 
respektive budgetar på de beslut och förutsättningar som anges i resursfördelningen och ta fram 
underlag till universitetets totalbudget och flerårsprognos. Totalbudgeten fastställs i normalfall av 
styrelsen vid sammanträdet i februari liksom budgetunderlaget till regeringen, som bygger på 
fakulteternas flerårsprognoser.  


Universitetets ekonomiska flerårsprognoser är ett viktigt instrument för att skapa förutsättningar för en 
långsiktig planering i verksamheten och för att uppnå rätt verksamhetsnivå. Flerårsprognoser ger goda 


Budgetunderlag 
till regeringen 
Totalbudget 


Styrelsen februari Budgetdirektiv till 
fakulteter 


Ledning februari 


Budgetdialoger 
fakulteter 
Ledningen 
mars/april 


Diskussion av 
verksamhetsplan & 


resursfördelning 
Styrelsen juni 


Budgetproposition 
Regeringen 
september 


Verksamhetsplan & 
resursfördelning 
Styrelsen oktober 
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förutsättningar för ledningarna vid institutioner, för fakulteter, för universitetsledningen samt för 
universitetsstyrelsen att planlägga och följa verksamheten. 


Styrelsens tidigare krav på budget i balans ersattes redan inför 2010 med krav på att underbalansera 
totalbudgeten för att i ökad utsträckning förbruka det myndighetskapital som har uppstått. I 
budgetunderlaget till regeringen 2016-2018 beräknas att totalbudgeten ska vara underbalanserad med 
224 mnkr 2016, med 115 mnkr 2017 och med 1 mnkr 2018. 


Det årliga statliga anslaget avser till knappt hälften utbildningsmedel och till drygt hälften 
forskningsmedel.  


 


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


 


I resursfördelningen för 2016 disponeras delvis det räntenetto som uppkommit mellan 2014-07-01 och 
2015-06-30 vilket uppgår till xx mnkr. Räntenettot har blivit påtagligt lägre de senaste åren då 
reporäntan, som styr Riksgäldens räntesats, har sjunkit. Från 2015-02-18 har räntan varit negativ och 
universitetet belastas med negativ ränta på behållningen på räntekontot i Riksgälden, f n -0,25 procent.  


Kärn- och stödverksamhet 


För att universitetets kärnverksamhet ska fungera krävs stödverksamhet. Denna stödverksamhet finns 
på institutions- och fakultetsnivå såväl som på universitetsgemensam nivå. Huvuddelen av 
kostnaderna avser personal- och systemkostnader. Universitet och högskolor i Sverige har kommit 
överens om att redovisa kostnader för stödverksamhet enligt den s.k. SUHF-modellen. Modellen 
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Enligt föreliggande förslag till 
resursfördelning för 2016 fördelas 45 
procent av tillgängliga medel direkt 
till fakulteterna för utbildning och 43 
procent fördelas direkt till 
fakulteterna för forskning. 
Resterande 12 procent går till USV, 
LUKOM, UB, ESS, MAX IV, 
NÄLU och som SFO-medel för 
vidarefördelning samt avsättning för 
riktade ändamål och för senare 
beslut. 
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erbjuder en systematik och struktur för att beräkna, tydliggöra och redovisa stödverksamhetens 
kostnader. Stödverksamhetens kostnader på de olika nivåerna fördelas på verksamhetsgrenarna 
utbildning och forskning och debiteras kärnverksamheten.  


Lunds universitet fördelar kostnaderna för stödverksamhet på universitetsgemensam nivå genom en 
årlig ”faktura” till varje fakultet eller motsvarande verksamhet. Fakturans belopp och fördelning på 
verksamhetsgrenar fastställs av universitetsstyrelsen i resursfördelningsbeslutet (se kapitel 5) och 
ändras inte under året. Fakulteterna fördelar på motsvarande sätt de fakultetsgemensamma kostnaderna 
och sin andel av de universitetsgemensamma kostnaderna till institutionerna som i sin tur fördelar 
dessa kostnader, inklusive de institutionsgemensamma kostnaderna, på kärnverksamheten. I den 
ekonomiska redovisningen visas härigenom de fulla kostnaderna för den bedrivna verksamheten, 
inkluderande såväl direkta som indirekta kostnader. 


Pris- och löneomräkning, lönekostnadspåslag och minskade anslag 


Den statliga pris- och löneomräkningen (plo) följer en särskild formel där Ekonomistyrningsverket 
räknar ut hur mycket uppräkning myndigheterna ska få i jämförelse med utvecklingen i den privata 
sektorn. Plo för 2016 är 1,622 procent. Denna låga procentsats kommer att leda till en fortsatt 
urgröpning av anslaget då den inte motsvarar den faktiska kostnaden för pris- och löneökningar.  


Lönekostnadspåslaget för 2016 ska utgöra 50,04 procent (födda 1990 eller 1991: 28,83 %, födda 1992 
eller senare: 34,11 %, födda 1939 – 1950: 22,48 %) av löneunderlaget vid universitetet och ligger till 
grund för kostnadsplaneringen 2016. Om väsentliga ändringar i de ingående avgifterna sker under året, 
beslutar rektor om ändring av lönekostnadspåslaget. Påslaget består av arbetsgivaravgift (31,42 %), 
avgift för statens avtalsförsäkring (12,27 %), inbetalning till Kåpan (2,48 %), inbetalning till Iåpen 
(3,11 %) samt en avgift (0,76 %) som finansierar avgifter till Arbetsgivarverket, Trygghetsstiftelsen, 
Partsrådet samt lokalt aktivt omställningsarbete.  


Anslag som pris- och löneomräknats kommer, enligt budgetpropositionen 2015 och regleringsbrevet 
för 2015, att minska 2015 och 2016 för att bidra med finansiering till prioriterade satsningar hos 
regeringen. Anslaget till utbildning kommer därför att minska med 4,7 mnkr 2016 och anslaget för 
forskning och forskarutbildning minskar med 5,2 mnkr.  


4.1 Övergripande uppdrag 
Universitetsstyrelsen har tidigare beslutat om övergripande uppdrag till verksamheterna. Universitetets 
fakulteter samt universitetets särskilda verksamheter (USV), universitetets kultur- och 
museiverksamheter (LUKOM), MAX IV-laboratoriet, universitetsbiblioteket (UB), nämnden för 
ämneslärarutbildningen (NÄLU) och gemensam förvaltning ska  


- i respektive totalbudget för 2016 inkludera förslag som innebär att universitetet uppfyller de 
krav som åligger universitetet som arbetsgivare i form av jämställdhets-, arbetsmiljö- och 
kompetensutvecklingsplaner och 


- i totalbudgeten ta med de förslag till åtgärder som krävs med anledning av respektive 
verksamhets riskanalys 


 
I avsnitt 4.2 Utbildning beskrivs utbildningsuppdragen till fakulteterna, USV och NÄLU. 
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Universitetsstyrelsen uppdrar dessutom åt fakultetsstyrelserna samt styrelserna för USV, LUKOM, 
MAX IV-laboratoriet, LUB och NÄLU att, med utgångspunkt i beslutad resursfördelning och 
universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till respektive fakultet eller motsvarande,  


- fatta beslut om egen totalbudget och 
- förse institutionerna eller motsvarande med underlag till respektive institutions eller 


motsvarandes budgetarbete. 
 
I denna resursfördelning beskrivs även ett antal specifika verksamhetsuppdrag till fakulteterna 2016. 
Uppdragen kan vara av universitetsgemensam karaktär, men kan också vara riktade uppdrag till en 
viss fakultet eller motsvarande. 


Lokaler 


Under flera år har universitetets lokalinnehav varit relativt konstant trots att universitetet vuxit. En 
förklaring till detta är det senaste decenniets satsning på en förädling av det befintliga 
byggnadsbeståndet i syfte att uppnå bättre funktion till mindre yta. På så sätt har också utrymme 
kunnat frigöras för nya verksamheter. Nu genomgår universitetet en stor fysisk expansion och 
renovering. Flytten av verksamhet som bedrivits på andra ställen vid universitetet till Medicon 
Village, tidigare Astra Zenecas lokaler, medför ökade lokalkostnader. Behovet av studentbostäder är 
fortsatt stort. För att underlätta för de internationella studenterna anslås 15 mnkr till bostäder för dessa 
studenter. Bopoolen, som hjälper studenter att hitta en bostad, får 0,3 mnkr 2016.  


En universitetsgemensam lokalfond skapades i resursfördelningen för 2014 och 10 mnkr avsattes från 
räntemedel. Även 2015 års avsättning till lokalfonden (10 mnkr) finansierades från räntemedel. För 
2016 finansieras 6,5 mnkr från forskningsanslaget och 3,5 mnkr från utbildningens myndighetskapital. 
Lokalfonden ska i första hand användas till att bära delar av de ökade hyreskostnaderna för särskilda 
projekt samt för tillfälliga satsningar och renoverings- och projekteringskostnader som inte kan bäras 
av annan verksamhet. Huvudprincipen ska vara att lokalfonden bör bära hälften av de ökade 
kostnaderna för nya byggprojekt. Under 2016 kommer lokalfonden att användas till MotorLab vid 
LTH (3,7 mnkr), Eden vid S (3,1 mnkr), LUX vid HT (5 mnkr) samt till Skissernas museums nya 
entré vid LUKOM (1mnkr). Framöver ska även projekt hos S (projekt Paradis), K (ny musikhögskola) 
och EHL (EC 4) kunna bli aktuella för denna typ av stöd enligt universitetsstyrelsens 
lokalförsörjningsplan. 


 


4.2 Utbildning 
Universitetet införde 2010 en modell för fördelning av resurser för utbildning på grund- och avancerad 
nivå som bygger på de ersättningar varje utbildning genererar från staten för helårsstudenter (hst) och 
helårsprestationer (hpr). Uppdrag och ramar för respektive fakultet grundar sig på vad varje fakultet 
fick i uppdrag året dessförinnan, exklusive utresande studenter. Justering görs varje år för förändrade 
utbildningsuppdrag i regleringsbrev eller genom interna prioriteringar som finansieras med anslag. 
Från utbildningsanslaget dras år 2016 av 2,7 procent för att finansiera gemensamma åtaganden. 


Under 2016 kommer universitetet att fortsätta utbilda fler studenter än som kan ersättas i förhållande 
till takbeloppet, s.k. överproduktion. Universitetet har redan tidigare nått maxgränsen för sparade 
prestationer och kan därför inte ekonomiskt tillgodoräkna sig värdet av de senaste årens 
överproduktion. 
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Utbildningsuppdrag 


Varje fakultet eller motsvarande ska under 2016 generera följande intäkter (mnkr) inom utbildning, se 
även bilaga 1. 


EHL HT J K LTH M N S USV NÄLU 


172 166 75 131 509 336 119 317  14 15 


 


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


 LU under tak LU under tak 
inom 
sparade 
prestationer 


LU över tak 
inom 
anslags-
sparande 


LU över tak 


Fakulteten 
överproducerar 


50 % ersätts 50 % ersätts Ingen 
ersättning 


Ingen 
ersättning 


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


Inom de konstnärliga utbildningarna anger regeringen hur många helårsstudenter som får avräknas 
mot de konstnärliga prislapparna. Det överskjutande antalet får istället avräknats mot andra prislappar, 
framför allt prislappen för naturvetenskap och teknik. Musikhögskolan har en större utbildningsvolym 
än som kan ersättas med konstnärliga prislappar. Inom den konstnärliga fakulteten pågår ett 
omställningsarbete i syfte att bättre anpassa kostnaderna för utbildningen till intäkterna. För att 
möjliggöra för Musikhögskolan att genomföra förändringsarbetet får fakulteten stöd i form av sänkt 
utbildningsuppdrag och undantag från eventuell återbetalningsskyldighet enligt tabellen ovan.  
Konstnärliga fakultetens utbildningsuppdrag för 2015-2017 sänks därför med 2 mnkr per år medan 
tilldelningen av resurser ligger kvar oförändrad.  
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Regeringens prioriteringar 
Presentation och sammanfattning av regeringens budgetproposition 2016. Detta blir känt först i tredje 
veckan av september. 


I den ekonomiska vårpropositionen för 2014 aviserade Alliansregeringen en satsning för att förbättra 
resultaten i skolan. Som en del av detta föreslogs 9 000 nya platser att byggas upp vid de lärosäten 
som har lärarutbildningar. Av dessa platser aviserades det att Lunds universitet skulle få 20 platser till 
ämneslärarutbildningen 2015 samt 23 platser till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 
Därutöver skulle landets lärosäten få 1 000 nya platser under de kommande åren till 
specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningar. Av dessa skulle Lunds universitet få 7 
helårsstudenter till barnmorskeutbildningen och 10 helårsstudenter till specialistsjuksköterske-
utbildningarna 2015.  


I resursfördelningen för 2015 allokerade universitetet resurser till dessa utbildningar i enlighet med 
förslaget, total 4,8 mnkr. Nya regeringen föreslog sedan i budgetpropositionen en annan satsning, 
ospecificerad per lärosäte. Efter riksdagens beslut att rösta ner budgetpropositionen och anta 
Alliansens motion fick universitetet en takbeloppsökning på 5 mnkr som ungefär motsvarade 
ovannämnda nya platser. I vårpropositionen 2015 återgår regeringen till den satsning som 
presenterades i budgetpropositionen för 2015. För Lunds universitets del, har denna satsning större 
fokus på vårdutbildningarna. De ökningar, 4,8 mnkr, som universitetet beslutade om i 
resursfördelningen för 2015 ligger kvar även 2016. Därutöver anslås 7,6 mnkr till sjuksköterske- 
specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningar utifrån de utpekade satsningar som regeringen 
aviserat.  


Lunds universitet får särskilda medel för Nationellt resurscentrum i fysik. För denna verksamhet 
anslår regeringen 1 381 tkr. Universitetet tillskjuter 300 tkr som en gemensam finansiering från 
utbildningsanslaget. Även berörda fakulteter tillskjuter medel.  Universitetet har även ett särskilt 
åtagande för att omhänderta arkeologiska fynd (2 921 tkr), vilka tillfaller universitetets särskilda 
verksamheter. Därutöver anvisas universitetet 3 765 tkr för att ge spetsutbildning i masterprogrammet 
Entrepreneurship under 2016, vilka tillfaller EHL.  


Regeringen inledde 2012 en utbyggnad av civilingenjörsutbildningen och året efter ytterligare 
utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningarna. Som en konsekvens av dessa satsningar får 
universitetet ökat anslag under 2016 med 9,3 mnkr (omräknat till 2015 års prisnivå). Ytterligare medel 
erhålls även 2017 och för 2013-års satsning även 2018 (beloppen anges i bilaga 2). 


2012 inleddes även en utbyggnad av läkarutbildningen. Denna ger universitetet en ökning med 1,4 
mnkr (omräknat till 2015 års prisnivå) 2016 och ytterligare ökning 2017 (beloppen anges i bilaga 2). 


Universitetets prioriteringar 


Infasning av kapitalfinansierad utbildning 


En infasning av den kapitalfinansierade utbildningen vid Campus Helsingborg påbörjades under 2014. 
Infasningen planerades ske under 2014-2016. Samtliga fakulteter, utom konstnärliga fakulteten, bidrog 
genom en solidarisk och proportionell modell. Resursfördelningsbeslutet för 2015 tog utgångspunkt i 
den budgetproposition för 2015 som regeringen avlämnade i oktober 2014. Universitetet förväntade, 
mot bakgrund av förslagen i denna, en ökning av takbeloppet på åtminstone 27 mnkr. Den fortsatta 
infasningen av den kapitalfinansierade utbildningen vid Campus Helsingborg finansierades med dessa 
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förmodade nya medel. Riksdagen beslutade dock i december 2014 att Alliansens motion om 
budgetramarna för 2015 i stället skulle gälla och universitetet fick en takbeloppsökning på endast 5 
mnkr. I ett kompletterande resursfördelningsbeslutet i februari 2015 beslutade universitetsstyrelsen att 
istället finansiera infasningen med kvalitetsmedel av engångskaraktär.  


Enligt planeringsförutsättningar som lärosätena fått i samband med Vårändringsbudgeten för 2015 får 
universitetet en takbeloppsökning på 30 mnkr 2016. Dessa medel används, i enlighet med tidigare 
prioritering, i första hand till infasningen av den kapitalfinansierade utbildningen vid Campus 
Helsingborg. HT och ämneslärarutbildningen har i planerna för 2016 reducerat antalet 
utbildningsplatser varför behovet av resurser för infasningen minskat med 1,5 mnkr.  


Ämneslärarutbildningen och CED 


2011 startade universitetet en ämneslärarutbildning i samarbete med Högskolan Kristianstad. Under 
2015 har en översyn av organisation och ekonomiska förutsättningar för det fortsatta arbetet gjorts. En 
konsekvens av utredningen är att universitetet fattat beslut om att inte förlänga avtalet med Högskolan 
Kristianstad omkring ämneslärarutbildningen. Samarbetet med Högskolan Kristianstad ska fortsätta i 
en annan form. Universitetet behöver besluta om och hur ämneslärarutbildningen ska drivas vidare.  


Parallellt med utredningen kring ämneslärarutbildningen har en utredning om universitetets 
högskolepedagogiska verksamheter gjorts. Rektor fattade i december 2014 ett så kallat 
inriktningsbeslut om hur dessa verksamheter ska utformas framöver och i det förslaget framgår att 
avdelningen CED inom sektionen Personal avvecklas och att i samråd med HT inrättas en avdelning 
för högskolepedagogik vid Institutionen för utbildningsvetenskap. 


Det finns en stor potential i att lägga de utbildningsvetenskapliga verksamheterna i form av 
ämneslärarutbildning, pedagogisk-didaktisk forskning och nuvarande CED nära varandra för så kallad 
”klassrumsnära” forskning. Till detta associeras även de befintliga högskolepedagogiska 
fakultetsverksamheterna MedCul, Genombrottet och Plus. 


Denna fråga utreds och text ska infogas som speglar hur detta landar. Ökade resurser med 1,8 
mnkr för systemkostnader samt att 8,5 mnkr flyttas från förvaltningen till HT. 


Campus Helsingborg 


Campus Helsingborg ska bedriva gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med 
företag och offentlig sektor. Campus Helsingborg ska ha en egen profil samtidigt som alla fakulteter, i 
möjligaste mån, ska bedriva verksamhet där. Universitetet har under ett antal år stimulerat 
utbyggnaden av Campus Helsingborg för att uppnå en önskad volym 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 2016 lämnat nya prognoser för 
utbildningsvolymen vid Campus. Fakulteterna planerar för minskade eller oförändrade uppdrag. 
Antalet utbildningsplatser i Helsingborg per fakultet ska för 2016 vara minst 550 för LTH, 76 för J, 
1 530 för S och 80 för HT. Ämneslärarutbildningen planerar att 2016 ha cirka 440 studenter varav ca 
hälften från Högskolan Kristianstad. För de fakulteter som nu eller tidigare byggt upp utbildningar 
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genom kapitalfinansierade platser kan återbetalning bli aktuell om detta utbildningsuppdrag inte 
uppnås.  


För resor och merkostnader i samband med undervisning vid Campus Helsingborg (exklusive 
institutionen för Service management och tjänstevetenskap) har 3,6 mnkr fördelats till fakulteterna 
enligt bilaga 1. 


Internationalisering 


Universitetet avsätter särskilda stimulansmedel för internationalisering. Dessa ska bl.a. bidra till att 
ytterligare öka in- och utresandet bland studenterna.  För 2016 finns 11 miljoner anslagna. 
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 7 mnkr på basis av indikatorerna, 
fördelningen per fakultet framgår av nedanstående tabell. Till sektionen Externa relationer fördelas 2 
mnkr för hantering av pågående Erasmus Mundus Action 2 projekt, ytterligare 1 mnkr avsätts för detta 
ändamål från forskningsmedel. Resterande stimulansmedel för internationalisering, 2 mnkr, fördelas 
av utbildningsnämnden.  


EHL HT J K LTH M N S USV Totalt  


1 385 890 498 143 1 496 434 760 1 127 267 7 000 


Kurserna svenska som främmande språk och Special Area Studies 


I uppdraget för Humanistiska och teologiska fakulteterna ingår att genomföra de särskilda utbildningar 
i svenska och introduktion till det svenska samhället som ges till inresande studenter. Detta uppdrag 
(motsvarande 130 hst) ligger som ett särskilt uppdrag utanför fakultetens ordinarie 
utbildningsuppdrag. 


Special Area Studies Courses (SAS-kurser) vänder sig framför allt till inresande studenter och är en av 
förutsättningarna för universitetets framgångsrika internationaliseringsarbete. Nuvarande kurser är 
översökta och nyanlända studenter kan inte erbjudas det stöd och den utbildning de behöver. Ska 
universitetet kunna fortsätta öka antalet betalande studenter behöver befintlig kursvolym byggas ut. I 
resursfördelningsbeslutet för 2015 avsattes 1,5 mnkr för en satsning på nya SAS-kurser. Medel för 10 
nya kurser har fördelats till samtliga fakulteter, utom till medicinska fakulteten som inte lämnade in 
någon ansökan. Ersättningsnivån är beräknad till ett genomsnittsbelopp om 55 tkr per hst, beloppet 
inkluderar samtliga kostnader och är samma för alla utbildningsområden. Kurserna startar under 
höstterminen 2015 eller vårterminen 2016. Satsningen på 1,5 mnkr ligger kvar så kurserna kan 
erbjudas även läsåret 2016/2017 och framöver.  


För de fakulteter som även tidigare erbjöd SAS-kurser har sedan ett antal år tillbaka utgått extra 
ersättning om 7,5 tkr per hst. Denna ersättning utgår även 2016. Planeringstalen är 171 hst för HT, 50 
för S och 12 för EHL. HT fick 2013 ett ökat uppdrag om 15 helårsstudenter på SAS-kurser och 25 
helårsstudenter på Svenska som främmande språk, totalt 1,9 mnkr per år. Denna satsning ligger kvar 
även 2016 och finansieras fortsatt av myndighetskapital. 


Inför resursfördelning avseende 2017 ska utbudet och finansieringen av SAS-kurser ses över i syfte att 
skapa en mer enhetlig och transparent finansieringsmodell. 
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Studentliv och studentinflytande 


I samband med att riksdagen beslutade om kårobligatoriets avskaffande fr.o.m. 1 juli 2010, 
utarbetades universitetets nuvarande modell för stöd till studentinflytande och studiesociala 
verksamheter.  


Stödet från universitetet delas upp i generella stöd till kårer och nationer och i riktade stöd i form av 
olika typer av köpta tjänster. Generella stöd omfattar stöd till de nio godkända kårerna (6 654 tkr) och 
till nationer för icke alkoholrelaterade verksamheter (693 tkr) som baseras på antalet helårsstudenter 
och helårsdoktorander. Riktade stöd omfattar stöd till studentombud (700 tkr), doktorandombud (700 
tkr), studentsamordnare (285 tkr), Bopoolen (250tkr), alkoholutbildningar för studentaktiva (241 tkr), 
studenttidningen Lundagård (1 200 tkr) samt Akademiska föreningen (980 tkr).  I förslaget till beslut 
för universitetets stöd till studentinflytande år 2016 avsätter universitetet totalt 8 588 tkr. Till detta 
kommer det särskilda statsbidraget på cirka 3,1 mnkr. Det totala stödet inklusive köpta tjänster, till 
studentinflytande och studentsociala verksamheter på Lunds universitet, uppgår därmed till 11,7 mnkr 
för år 2016. Hur universitetets stöd till kårerna och till nationerna för icke alkoholrelaterade 
verksamheter har använts, ska årligen redovisas till universitetet.  


Omställningsbidrag till LTH 


LTH fick i resursfördelningen 2015 ett omställningsbidrag för att möjliggöra en kvalitetssäker 
nedväxling efter att två kortare program reducerats vid Campus Helsingborg. Då dessa utbildningar 
varit kapitalfinansierade leder nedväxlingen i sin tur till minskade intäkter. För att kompensera för 
detta bortfall och möjliggöra en kvalitetssäker nedväxling av utbildningsvolymen behövs ett 
omställningsbidrag. Stödet utgår under 2015-2017 under förutsättning att överproduktionen minskar 
till prognostiserad nivå. Kostnaden för omställningsbidraget 2016 blir 5 mnkr.  


Jiddisch 


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


Bokmässan Bok och Bibliotek 


Lunds universitet har under flera år deltagit på bokmässan. Aktiviteten har varit framgångsrik och ett 
synliggörande av universitetets verksamhet och dess varumärke. Föreläsningar och andra aktiviteter i 
universitetets monter har varit välbesökta, liksom forskarnas föreläsningar på det gemensamma 
forskartorget. HT får nu i uppdrag att samordna universitetets årliga deltagande i bokmässan och 
tilldelas 100 tkr från utbildningsanslaget och 100 tkr från forskningsanslaget för uppdraget.  


CIRCLE 


En organisatorisk flytt av CIRCLE från USV till S är under diskussion. Blir flytten en realitet kan 
kostnader uppstå. Dessa beskrivs i så fall i detta avsnitt. 


Uppdrag och ramar finansierat av universitetsgemensamt myndighetskapital 
I resursfördelningsbeslutet för 2013 beslutades om vissa satsningar, utöver satsningar på Campus 
Helsingborg, finansierade av myndighetskapital. Några satsningar har upphört men följande ligger 
kvar och finansieras även 2016 av myndighetskapital. 
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- Naturvetenskapliga fakulteten får för 2016 fortsatt ersättning om 1,7 mnkr för 18 
helårsstudenter som utbildas i meterologi. 


- Humanistiska och teologiska fakulteterna fick 2013 ett ökat uppdrag om 15 helårsstudenter på 
SAS-kurser och 25 helårsstudenter på Svenska som främmande språk, totalt 1,9 mnkr. Detta 
ligger kvar även 2016. Se även ovan Kurserna svenska som främmande språk och Special 
Area Studies. 


- Styrelserna för Kultur- och museiverksamheterna (LUKOM) och universitetets särskilda 
verksamheter (USV) får sedan 2013 medel för att bl a stimulera samverkan och attrahera 
extern finansiering. USV-styrelsen får 1 mnkr från utbildningens kapital och 1 mnkr från 
forskningsanslaget som permanenta medel. LUKOM-styrelsen tilldelades en tillfällig ökning 
på 1 mnkr finansierat på samma sätt. Den tillfälliga ökningen till LUKOM:s styrelse 
permanentas från 2016. Styrelsen tilldelas därmed 0,5 mnkr från utbildningens kapital och 0,5 
mnkr från forskningsanslaget. 


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


Medel för riktade ändamål och medel för senare beslut 
Totalt har 23,6 mnkr avsatts för riktade ändamål enligt följande: 


Generella stöd till kårerna 3 214 


Generella stöd till nationerna 693 


Riktade stöd och köpta tjänster, inkl Bopoolen 3 656 


Studentbostäder till internationella studenter 15 000 


Medlemsavgifter mm 1 000 


 


Totalt har 22,1 mnkr avsatts för senare beslut 2016 enligt följande: 


Strategiska utbildningsmedel 6 000 


Medel för nya SAS-kurser 1 500 


Stimulansmedel internationalisering (varav 7 mnkr fördelas till 
fakulteterna) 


11 000 


 


Åtgärder för intern styrning och kontroll 100 


Lokalfonden 3 500 
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Sammanfattning av utbildningsanslag per fakultet 
Nedan följer en sammanställning av resursfördelning till respektive fakultet eller motsvarande under 
2016 (mnkr). Därutöver avsätts till UB 6,3 mnkr och 38,7 mnkr till riktade ändamål och medel för 
senare beslut.  


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM NÄLU 


172 170 75 129 504 327 118 312 15 21 14 


 


  


Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet eller motsvarande 2016 framgår av 
bilaga 1. Planeringsförutsättningar för 2017 – 2019 redovisas i bilaga 2.  


Vi väntar med planeringsförutsättningar till efter BP:n. 


4.3 Forskning och forskarutbildning 
Anslagen till forskning och forskarutbildning har stadigt ökat de senaste åren. Universitetets forskare 
har varit framgångsrika i att erhålla forskningsmedel i konkurrens. Forskarutbildningen vid 
universitetet är en central och viktig del av verksamheten. En betydande del av forskningen bedrivs, 
tillsammans med handledarna, av doktorander. En stor och växande del av medlen för forskning 
kommer genom olika typer av externa bidragsgivare. Andelen externfinansierad forskning har stadigt 
ökat. Detta har i sin tur lett till att andelen oförbrukade bidrag också ökat.  


Regeringens prioriteringar 
Enligt den senaste forsknings- och innovationspolitiska propositionen höjs det nationella ramanslaget 
under 4 år (2013-2016) med 4 miljarder kronor för forskning. I detta ingår stärkt basfinansiering till 
universitet och högskolor, satsningar på Life science, satsningar på spetsforskning, mer medel till ESS 
och MAX IV samt medel för att forskningsresultat ska leda till nya produkter och tjänster. Även den 
konstnärliga forskningen får ett höjt anslag. De direkta anslagen till samtliga universitet och högskolor 
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ökade med 600 mnkr 2014 och 2015 och från och med 2016 höjs anslaget till 900 mnkr. 2014 fick 
universitetet 78,8 mnkr och för 2016 förväntas en ny höjning på drygt 40 mnkr. 


Universitetets prioriteringar 


Principer för fördelning av nya statsanslag 


Enligt den senaste forsknings- och innovationspolitiska propositionen ska universitetet få ca 40 mnkr i 
ökade anslag från och med 2016. Dessa medel minskar pga. regeringens besparing på alla anslag 
som plo-uppräknas. Kvar finns ca 35 mnkr att fördela.   


Strategiska forskningsmedel 


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


Forskningsinfrastruktur  
Behovet av olika typer av gemensam och fakultetsövergripande forskningsinfrastruktur har ökat 
påtagligt. En universitetsgemensam resurs för forskningsinfrastruktur har skapats. Resursen byggs upp 
med 4 mnkr/år till totalt 20 mnkr år 2017. För 2016 finns 16 mnkr att tillgå. Samtidigt sätter också 
fakulteterna av egna resurser till infrastruktursatsningar. Forskningsnämnden definierar på vilket sätt 
dessa medel ska användas och vilken typ av projekt som bör premieras samt rådger rektor hur dessa 
medel ska fördelas.   


Medel för kompletterande forskning 


De stora strategiska satsningarna som nu genomförs med ESS, MAX IV-laboratoriet och Medicon 
Village är samverkansprojekt både över fakultetsgränser och med det omgivande samhälle. Samtidigt 
är det framför allt vissa fakulteter som är aktiva i dessa satsningar. För att stimulera de övriga 
fakulteterna att närma sig och ta del av dessa storskaliga anläggningars verksamhet, men även för att 
stödja egeninitierad forskning, anslås på samma sätt som tidigare år sammanlagt 6 mnkr till 
fakulteterna HT, S, J, EHL, K samt USV. Medlen fördelas enligt följande (tkr). 


EHL HT J K S USV Totalt  


1 100 1 400 500 800 2 000 200 6 000 


 


Jämställdhetsarbete för att öka andelen kvinnliga professorer 


För att ytterligare stärka jämställdhetsarbetet kopplat till att öka andelen kvinnliga professorer föreslås 
att 4 mnkr anslås, utöver den tidigare satsningen Jämställdhet (RQ08-medel). Dessa nya medel ska i 
första hand användas till att möjliggöra kvinnliga universitetslektorers kompetensutveckling så att de 
antingen kan konkurrera om utlysta professorsanställningar eller ansöka om befordran till professor. 
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Dessa personer ska bedömas ha goda möjligheter att uppnå professorskompetens. Ledningsgruppen 
för jämställdhet och likabehandling ska rådge rektor hur dessa medel ska fördelas.  


Satsningen på nya kvinnliga professorer finansieras genom reducering av respektive fakultets, USV:s, 
LUKOM:s och MAX IV-laboratoriets anslagstilldelning.  


Linnémiljöer 


Samtliga Linnémiljöer får årligen 0,5 mnkr genom rektors strategiska forskningsmedel. De första 
Linnémiljöerna upphör att få medel från Vetenskapsrådet från den 1 juli 2016. De Linnémiljöer som 
berörs kommer att få 250 tkr vardera 2016 av de gemensamma medlen. Samma princip kommer att 
tillämpas på de miljöler som upphör att få stöd från Vetenskapsrådet under 2018. Därefter är dessa 
miljöer respektive fakultets ekonomiska ansvar. 


En särlösning finns för de Linnémiljöer som finns vid USV. I fördelningsbeslutet för 2009 erhöll USV 
medfinansiering om 1 mnkr för två Linnémiljöer vid LUCSUS och CIRCLE om vardera 500 tkr. 
Medfinansiering erhålls för 2016 med 750 tkr. I planeringsförutsättningarna för åren 2017 och 2018 är 
medfinansieringen 500 tkr respektive 250 tkr. 


Övriga satsningar 


Styrelserna för Kultur- och museiverksamheterna (LUKOM) och universitetets särskilda verksamheter 
(USV) får sedan 2013 medel för att bl a stimulera samverkan och attrahera extern finansiering. USV-
styrelsen får 1 mnkr från utbildningens kapital och 1 mnkr från forskningsanslaget som permanenta 
medel. LUKOM-styrelsen tilldelades en tillfällig ökning på 1 mnkr finansierat på samma sätt. Den 
tillfälliga ökningen till LUKOM:s styrelse permanentas från 2016. Styrelsen tilldelas därmed 0,5 mnkr 
från utbildningens kapital och 0,5 mnkr från forskningsanslaget.Pufendorfinstitutet, som är en del av 
USV, fick 2015 ökat anslag med 2 mnkr. För 2016 erhåller institutet ytterligare 0,5 mnkr.  


Swedish South Asian Students Network (SASNET) har fram till 2009 delvis finanseriats genom 
SIDA. USV tilldelades 2013 en temporär ökning av anslaget om 1,8 mnkr till SASNET, vilket 
finansierades genom en proportionerlig nerdragning av anslaget till samtliga fakulteter och med 100 
tkr av universitetsgemensamma medel. Satsningen har utvärderats under 2015 men i avvaktan på en 
Asienstrategi för Lunds universitet förlängs finansieringen i oförändrad omfattning för ytterligare ett 
år (2016).  


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


Lunds universitet har under flera år deltagit på bokmässan. Aktiviteten har varit framgångsrik och ett 
synliggörande av universitetets verksamhet och dess varumärke. Föreläsningar och andra aktiviteter i 
universitetets monter har varit välbesökta, liksom forskarnas föreläsningar på det gemensamma 
forskartorget. HT får uppdraget att samordna universitetets årliga deltagande i bokmässan och tilldelas 
100 tkr från forskningsanslaget och 100 tkr från utbildningsanslaget för uppdraget.  


Lunds universitet arrangerar årligen akademiska högtider i form av doktorspromotion samt 
professorsinstallationer. Från och med år 2016 arrangeras en ny akademisk högtid, Årshögtid, som 
firas årligen den 28 januari. Akademiska högtider har under flera år finansierats med totalt 2 mnkr, 
varav 1 mnkr av forskningsmedel och 1 mnkr av avkastningen från rektors fonder. Kostnaderna för de 
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akademiska högtiderna ökar och för 2016 erhåller akademiintendenturen totalt 3 mnkr, d.v.s. 
ytterligare 1 mnkr av forskningsmedel.   


MAX IV-laboratoriet  


MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning vars driftkostnader finansieras i huvudsak 
av Vetenskapsrådet och Lunds universitet. Laboratoriet leds av en styrelse och styrs av en nationell 
förordning (SFS 1994:946). Efter samråd med universitetet ska Vetenskapsrådet lämna underlag till 
budget, årsredovisning och annat liknande underlag till regeringen. Uppförande av den nya MAX IV-
anläggningen pågår och anläggningen ska invigas sommaren 2016. När anläggningen är fullt utbyggd 
finns plats för cirka 30 strålrör och cirka 2 000 till 3 000 forskare. Inventarier och vetenskaplig 
utrustning till det nya MAX IV-laboratoriet finansieras av Vetenskapsrådet, VINNOVA, Region 
Skåne och Lunds universitet. 


Universitetet har åtagit sig att finansiera 135 mnkr av de ursprungligen budgeterade 1 055 mnkr för 
inventarier och vetenskaplig utrustning till MAX IV (investering). Dessa utgifter var framtagna i 2009 
års penningvärde och är nu indexuppräknade till 2015-års priser. Därmed uppgår universitetets andel 
till 145 mnkr. Beräknat på 10 års avskrivning ger det en kostnad om ca 14,5 mnkr/år samt eventuellt 
ytterligare 1 mnkr/år för fördyringar. Avskrivningskostnaden beräknas till 16 mnkr/år fr.o.m. 2015. 


Under 2014 har en överenskommelse med Vetenskapsrådet undertecknats om finansiering av 
driftkostnaderna för MAX IV från 2015 till och med 2018. Denna överenskommelse säkrar driften av 
laboratoriet under denna tidsperiod. Lunds universitet ska enligt överenskommelsen bidra med 47 
mnkr 2015 och med 52 mnkr per år 2016-2018. Vetenskapsrådet bidrar under samma period med 300 
mnkr 2015 och 295 mnkr per år 2016-2018. 


Universitetets kostnader för samfinansiering av de sju första strålrören, som finansieras gemensamt av 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och de större forskningsuniversiteten, är ca 2,5 mnkr per år 
t.o.m. 2022. Ytterligare sex strålrör är finansierade av Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse samt Estland och Finland.  


MedMAX, är ett planerat strålrör till MAX IV särskilt designat för medicinsk forskning, som 
finansieras delvis med universitetsgemensamma medel. Kostnaden beräknas till 1 mnkr per år 2014-
2023. 


ESS 


European Spallation Source (ESS) är en s.k. spallationskälla för neutronstrålning och kan jämföras 
med ett gigantiskt mikroskop. ESS är en av de största satsningarna på forskningsinfrastruktur som har 
skett i Europa under de senaste decennierna. ESS 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. Lunds universitet 
kommer att bidra med sammanlagt 550 miljoner kronor. Detta finansierar universitetet genom att 
årligen anslå 55 mnkr under 10 år. 


I vårändringsbudgeten för 2015 föreslås att regeringen bemyndigas att under 2015 besluta om 
kapitaltillskott till ESS AB och bidrag till ett konsortium för konstruktionen och driften av European 
Spallation Source på sammantaget högst 1 miljard kronor varav 512 mnkr belastar Lunds universitets 
forskningsanslag. Detta belopp utgör universitetets hela åtagande för anläggningen, efter uppräkning 







 


 


 23 


till 2015 års prisnivå och med avdrag för den anslagspost på 82 mnkr som universitetet fick disponera 
för betalning till ESS under 2014.  


Medel för riktade ändamål och medel för senare beslut 
2016 har totalt 213,2 mnkr avsatts för riktade ändamål och för senare beslut.  


I summan för riktade ändamål ingår 55 mnkr till ESS, 5 mnkr till forskarskola i ämnesdidaktik 
(fördelas till HT) och 3,5 mnkr avseende ökade kostnader för MAX IV-laboratoriet. Därutöver ingår 
följande poster, totalt 82,3 mnkr: 


Fundraisingkampanj, upphör 2018 5 000 


Hyreskonsekvenser i samband med flytt till Medicon Village 6 000 


Pufendorfinstitutet 2 500 


Utvärdering av forskning RQ14 1 000 


350-års jubileum 5 000 


Jämställdhet (RQ08-medel) 4 000 


LUPOD 1 200 


Horizon 2020 2 000 


Central satsning på Öst- och Sydostasien 820 


Generellt kårstöd samt köpta tjänster 1 025 


Medlemsavgifter m.m. 1 000 


Erasmus Mundus Action 2 1 000 


Delfinansiering av akademiska högtider 2 000 


Jämställdhetssatsning för att öka andelen kvinnliga professorer 4 000 


Mellanöstern i en samtida värld (SFO) 11 773 


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


33 946 


 


Totalt har 67,4 mnkr avsatts för senare beslut 2016 enligt följande: 


Forskningsinfrastruktur,  16 000 


Samverkan och ranking 2 000 
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Åtgärder för intern styrning och kontroll 200 


Strategiska forskningsmedel  35 000 


Lokalfonden 6 500 


Avsättning för universitetsgemensamma satsningar avseende 
strategiska forskningsområden (SFO) 


7 750 


 


Sammanfattning av forskningsanslaget per fakultet 
Nedan följer en sammanställning av hur forskningsanslaget år 2016 är fördelat per fakultet (mnkr). 
Därutöver avsätts 18,9 mnkr till UB. 


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX 


73 225 38  33 371 389 434 123 41 21 69 


 


 


Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet eller motsvarande 2016 framgår av 
bilaga 3. Planeringsförutsättningar för 2016 – 2018 redovisas i bilaga 4. 


5.  Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 
De universitetsgemensamma kostnaderna kan delas upp i följande grupper: 
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Kostnadsgrupperna består av följande poster: 
 
Kostnader för ledning och styrning    
Universitetsstyrelse, internrevision, universitetsledning, strategiska medel till universitetsledningens 
disposition 6 mnkr, till universitetets medlemsavgifter mm 1 mnkr samt till årsredovisningen 0, 
5mnkr.  
Kostnader för universitetsbiblioteket    
Universitetsgemensamma inköp av e-media på uppdrag av fakulteterna, forskarnas 
publiceringsavgifter, bibliotekssystem, läsplatser och biblioteksverksamhet.  
Övriga gemensamma kostnader (avgifter, universitetsgemensamma lokaler mm)   
Gemensamma undervisningslokaler, caféer och restauranger, återvinning, säkerhet, rehabilitering och 
trygghet, personförsäkringar, facklig förtroendemannatid, bankavgifter, Riksrevisionens granskningar, 
internpost, avtalet för BONUS presskopia, utvecklingsenhet och bibliotek på Campus Helsingborg, 
studenthälsan, teckentolkar, företagshälsovård, basfinansiering kongressverksamhet. 
Kostnader för bas-IT   
Datanät (SUNET, LUNET, CFL), Microsoft site licens, E-post, LCDs servicedesk, identitetshantering, 
säkerhet, IT arkitekt. 
Kostnader för gemensamma förvaltningen 
Sektionen Student och utbildning, verksamhetstöd till antagning, examenshantering, studieverkstad, 
pedagogiskt stöd till studenter, central studievägledning samt Ladok mm.    
Sektionen Externa relationer, verksamhetsstöd till internationalisering, avtal, partnerskap, besök, 
mobilitet på centrala avtal, stipendiehantering, studentförsäkringar, mottagande och service till 
studenter, karriär och alumni samt nationell rekrytering mm. 
Sektionen Personal, verksamhetstöd till lönekontoret samt expertstöd i olika personalfrågor. 
Sektionen Ekonomi, verksamhetsstöd till budget och uppföljning, inköp och upphandling, redovisning 
samt kvalitetssäkring mm.   
Sektionen Kommunikation för verksamhetsstöd till ledningen i kommunikationsfrågor, press och 
nyheter, webben, LUM, stöd i frågor som rör varumärke, internkommunikation mm. 
Sektionen Forskning, samverkan och innovation, verksamhetstöd till Forskningsservice, Samverkan, 
Donatorrelationer, LU Open, LU Innovation system mm.  
Sektionen Juridik och dokumenthantering, verksamhetsstöd till juridisk expertis, registratur, arkivering 
och dokumenthantering, systemförvaltning diarieföringssystem mm. 


Ledning och 
styrning 


4% 


Universitetsbibl 
16% 


Övr gem kostn. 
12% 


Bas-it 
11% 
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Adm system 
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LU Byggnad, verksamhetsstöd till lokalplanering, avtal, byggprojekt, hyresdebitering, arbetsmiljö, 
säkerhet och miljöfrågor Mm. 
Universitetsledningens stab, verksamhetsstöd till universitetsledningens sekretariat, 
universitetsgemensamma planeringsfrågor samt utvecklingsfrågor Mm.   
Gemensamma förvaltningen, lokalhyra, lokalvård, inventarier m.m.   
Kostnaden för administrativa system   
System inom utbildning (Ladok, NyA, Lubas, Survey and Report, Interbas, MIRA), personalsystem 
(Primula, E-rekrytering), ekonomisystem (Orfi, Lupin, EOS, Lupos, E-kontrakt, kommunikation 
(Webb, Awelu (översättning)), dokumenthantering (DFS, E-arkiv), ledningsinformation (Kuben, 
lokaler och schema (Time Edit). 
Särskilda personalkostnader (tidigare en del av lönebikostnaden)    
Kostnader för delpensioner, avtalspensioner, omställningar, föräldraersättning doktorander, avgifter 
till trygghetsstiftelsen, avsättning partsgemensamma medel m.m. 
 
Under perioden 2010 till 2015 ökade universitetets totala kostnader med 32 procent. Under samma 
period ökade de universitetsgemensamma kostnaderna med 16 procent.  
 
Universitetsgemensamma kostnader 2016 
För år 2016 beräknas utbildnings- och forskningsanslagen till fakulteterna uppgå till ungefär samma 
nivå som föregående år, De externa forskningsbidragen beräknas i universitetets prognoser fortsatt 
öka. En förutsättning i budgetarbetet för universitetsgemensamma kostnader har varit att inte öka 
debitering till fakulteterna för universitetsgemensamma kostnader, särskilt inte av utbildningsanslaget.  
 
Den universitetsgemenamma förvaltningen utför stödverksamheter åt hela universitetet t ex 
antagningshantering, examenshantering, hantering av pedagogiska stöd, lönehantering, upphandlingar 
över tröskelvärden, handläggning av vissa externa bidrag, hantering av arkiv, juridiska ärenden, 
lokalplanering mm. Då universitetet under senare år växt kraftigt har denna hantering ökat, samtidigt 
som gemensamma förvaltningen inte fått nya medel för att utöka antalet administrativa befattningar. 
Omprioriteringar och effektiviseringar t ex genom ökad automatisering (uppdaterade och nya 
systemstöd) har gjort att vissa funktioner klarat en viss del av den ökade ärendemängden med 
befintliga resurser. Under 2014 fick förvaltningen utökade resurser för vissa tillfälliga befattningar bl. 
a inom stöd till utbildning och personalhantering, genom räntefinansiering. Förutsättningen för 2016 
års universitetsgemensamma kostnader är att räntefinansieringen upphör och att utökad debitering till 
fakulteterna inte sker. Då behoven av ökad handläggning kvarstår innebär detta att gemensamma 
förvaltningen har ett besparingsbehov på ca 10 mnkr, för att klara av att genomföra omprioriteringar 
inom befintlig ram. 
 
Utöver behov av ökat antal handläggare inom universitetsgemensam förvaltning som behöver lösas 
genom besparing och omprioritering, finns ett antal nya universitetsgemensamma kostnader som 
behöver ny finansiering. De ramökningar som föreslås för 2016 är endast kostnader som universitetet 
inte kan påverka eller som är en följd av tidigare beslut t.ex. projekt som avslutas och övergår i 
förvaltningsfas med tillhörande driftkostnader.  
 
Nya universitetsgemensamma kostnader 2016  
 
Forskningsdatabasen LU-Cris    ca 3 mnkr 
Universitetet har under ett antal år bedrivit ett projekt som syftar till att utveckla en forskningsdatabas. 
Projektet avslutas under 2015 och systemet ska implementeras under 2016. I beslutad projektplan 
gjordes en uppskattning av den framtida driftkostnaden på ca 3 mnkr årligen. LU-Cris kommer att 
samförvaltas med det befintliga systemet Lunds universitets publikationer för vilket 
universitetsbiblioteket är systemägare. 
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Ökad avsättning för repatriering dekaner och prodekaner   ca 1 mnkr 
Enligt en överenskommelse för dekaner och prodekaner, ska universitetet ersätta fakulteterna för deras 
repatriering (tid för återgång till utbildning och forskning efter avslutat uppdrag). Repatrieringen pågår 
under 1-2 år beroende på uppdragets längd. En ökad universitetsgemensam avsättning bör göras för att 
kunna möta dessa ökade kostnader.  


Ökad kostnad för Riksrevision    0,3 mnkr 
Riksrevisionen debiterar universitetet kostnader för genomförda revisoner. De senaste åren har dessa 
kostnader ökat. 


Tillkommande universitetsgemensamma kostnader 2016 med ändrad finansieringskälla   
(d.v.s. inga nya kostnader för universitetet, utan enbart ändrad finansieringskälla internt, från 
anslagsfinansiering till universitetsgemensam finansiering). 
 
Det finns ett antal universitetsgemensamma satsningar som är av återkommande karaktär som under 
många år finansierats med universitetsgemensamma strategiska anslagsmedel i särskilda rektorsbeslut. 
Förslaget för 2016 är att ändra finansieringskällan för dessa satsningar då de är av 
universitetsgemensam och återkommande karaktär.  Kostnaderna överförs till 
universitetsgemensamma kostnader. 
 
Internationell PR och videonyheter    1,3 mnkr 
Detta är en verksamhet som startade för 5 år sedan och som fokuserar på att sprida universitetets 
forskningsnyheter internationellt. Funktionen ger universitetets verksamheter administrativt stöd att 
filma forskningsnyheter och att sprida nyheter internationellt genom nya mediekanaler. Nyheterna har 
fått stort internationellt genomslag och är bl. a ett led i att attrahera avgiftsstudenter. 


Almedalsveckan     0,4 mnkr 
Universitetet har deltagit i Almedalen i 6 år. De universitetsgemensamma medlen ska finansiera 
universitetsgemensamma arrangemang samt vissa lokal- och boendekostnader som möjliggör för 
universitetet att delta i Almedalsveckan,  


Debatt i Lund      0,25 mnkr 
Universitetet genomför årligen fyra offentliga debatter kring aktuella frågor. Vid debatterna delar en 
eller flera representanter från universitetet. Samhällsvetenskapliga fakulteten samfinansierar 
debatterna med samma belopp.  


Studentförsäkringar     0,2 mnkr 
Övriga försäkringar finansieras redan som universitetsgemensamma kostnader. Studentförsäkringar 
bör hanteras på samma sätt från och med 2016. 
 
Förslag ny universitetsgemensam kostnad 2016 
 
Universitetsgemensamma kostnader 2015 inkl. särskilda personalkostnader  594,1 mnkr 
Universitetsgemensamma kostnader 2015 som finansieras från extern försäljning       5,0 mnkr 
Nya universitetsgemensamma kostnader 2016, enligt ovan                4,3 mnkr 
Tillkommande universitetsgemensamma kostnader 2016,  
efter ändring av finansieringskälla enligt ovan                                     2,1 mnkr 
Pris – och löneomräkning 2016 (1,62 %) 9,6 mnkr 
Summa universitetsgemensamma kostnader 2016  615,1 mnkr 
(varav 610,1 mnkr av de universitetsgemensamma kostnaderna debiteras fakulteterna)  
 
De universitetsgemensamma kostnaderna 2016 debiteras fakulteterna med hjälp av schabloner, för 
utbildning (ca 275 mnkr) och forskning (ca 335 mnkr). Stödet till utbildning är mer omfattande än 
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stödet till forskning (i relation till total kostnad per verksamhet). Förslaget för 2016 innebär nya 
universitetsgemensamma kostnader (4,3 mnkr) som fördelar sig med 3,9 mnkr på forskning och 0,4 
mnkr på utbildning. Ökning till följd av ändrad finansieringskälla är ett nollsummespel då dessa 
kostnader tidigare finansierats direkt från anslag för senare fördelning.  
  
Förslaget för 2016 innebär att de indirekta kostnaderna för stödverksamheten på universitetsgemensam 
nivå uppgår till 7,32 % (samt 0,49 % för särskilda personalkostnader) av universitetets totala 
kostnader föregående år. 
 
Förslaget innebär följande fördelning mellan utbildning och forskning 2016 (stödkostnad eller total 
kostnad föregående år): 
 
Utbildning 2016 10,39 % av total utbildningskostnad (2015 10,67%).  
Forskning 2016 5,84 % av total forskningskostnad (2015 5,91 %) 
 
I tabellen framgår hur de universitetsgemensamma kostnaderna har utvecklats över åren inklusive 
uppräkning för pris- och lön.1 
    


  2010 


Utfall 


2011 


Utfall 


2012 


Utfall 


2013 


Utfall 


2014 


Utfall  


2015 


Budget  


2016 


Förslag 


         


Universitetsgemensam 
ram (mnkr) 


 484 496 507 517 547 560 576 


Särskilda personal-
kostnader (mnkr) 


    38 39 39 39 


Summa 
universitetsgemensam 
ram (mnkr) 


    555 586 599 615 


 


Universitetsgemensam 
ram/universitets totala 
kostnad föregående år 
(%) 


 8,43 8,11 7,73 7,47 7,48 7,46 7,32 


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


  


 


 


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


 
 
 


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


 


 


                                                           







Bilaga 1
Resursfördelning för 2016 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet 2015-års prisläge
Uppdrag som finansieras av kapital Gemensam finansiering


EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM NÄLU UB


riktade 
ändamål 


och senare 
beslut


Summa


Tilldelning 2015 för uppdrag (ej kapital) 172 644 151 980 71 812 133 207 502 535 326 813 117 635 320 415 14 408 0 3 290 0 0 1 814 740
Förändrade uppdrag 2015 enligt VÅP14, ligger kvar 1 732 3 051 4 783
Förändrade uppdrag 2016 exkl plo enl BP15 9 251 1 361 10 612
Förändrade uppdrag 2016 enligt BP15 7 612 7 612
Omställningsbidrag LTH 5 000 5 000
Satsning på SAS-kurser 1 500 1 500
CED systemkostnader 1 800 1 800
CED flytt från förvaltningen 8 500 8 500
Reducerade indirekta kostnader motsv CED 8,5 mnkr -786 -737 -347 -606 -2 353 -1 537 -543 -1 452 -70 -2 -67 0 -8 500
Ämneslärarutbildning 8 210 8 210
Campus Helsingborg kapitalfinansierat 2 247 3 242 -1 500 3 989
Plo kapitalfinansierat CH + ämneslärarutb 2015 0 22 26 0 0 0 0 -12 0 0 72 0 0 108
Övrig kapitalfinansiering 1 898 1 200 1 662 1 000 500 6 260
Plo kapitalfinansierat från 2015 0 15 10 0 0 0 13 0 8 4 0 50
Avsättning lokalfond 3 500 3 500
Svenska för utbytesstud, särskilt utbuppdrag 5 800 5 800
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 765 1 381 2 921 8 067
Gemensam finansiering KOM, UB 17 159 6 288 23 447
Gemensam finansiering till fakulteter 900 300 1 200
Gem fin resor och merkostnader CH 240 228 1 650 0 1 500 3 618
Gem fin extra tilldeln SAS-kurser, svenska 87 1 281 375 1 743
Stimulansmedel internationalisering 1 385 890 498 143 1 496 434 760 1 127 267 4 000 11 000
Gemensam finansiering övrigt 29 663 29 663
Gemensam finansiering från fakultet/motsv -4 685 -4 395 -2 070 -3 615 -14 025 -9 160 -3 238 -8 654 -418 -14 -397 0 -50 671
Summa 172 410 170 441 74 598 129 129 503 555 327 256 117 970 311 799 15 195 20 568 14 160 6 288 38 663 1 902 031
Utbildningsuppdrag 171 858 165 725 74 732 130 601 509 433 335 982 118 767 317 452 14 338 14 556 1 853 444
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Resursfördelning för 2016 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2015-års prisläge


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


medel


riktade 
ändamål 


och senare 
beslut


Summa


Tilldelning 2015 exkl SFO 71 644 218 940 36 919 31 903 345 756 303 407 411 497 120 829 38 596 20 479 66 279 18 863 35 000 0 1 720 111
Ökning basfinasiering MAX IV 3 000 3 000
Linnémiljöer LUCSUS och Circle 750 750
SASNET utvärderas inför 2016 1 800 1 800
Ökningar 2013 ligger kvar, ej i ramen 600 500 1 100
Förändrade uppdrag 2016 0
Strategiska forskningsmedel 0 0 0 0 26 492 86 064 23 489 0 0 0 0 0 0 19 523 155 568
Strat forsknmedel för vidareförmedling 33 946 33 946
Jämställdhetssatsning nya  professorer 4 000 4 000
Gemensam finansiering jämställdhet -158 -484 -83 -71 -823 -861 -962 -267 -91 -46 -153 0 0 0 -4 000
Bokmässan 100 100
Kompletterande forsk ESS, MAX, MV 1 100 1 400 500 800 2 000 200 6 000
Avsättning lokalfond 6 500 6 500
Riktade ändamål, forskarskola HT 5 000 5 000
Riktade ändamål och senare beslut 50 745 50 745
Riktade ändamål, ESS och MAX IV 58 500 58 500
För senare fördelning nya medel FoI-prop 13 36 000 36 000
Summa 72 586 224 956 37 936 32 632 371 425 388 609 434 024 122 562 41 255 20 933 69 125 18 863 35 000 209 214 2 079 120
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


 
 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2015-04-03 – 2015-05-28 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Universitetsövergripande satsning för strategiska
forskningsområden 2015


2015-04-09 


2. Universitetsgemensamt stöd för
forskningsinfrastrukturen SCIBLU


2015-04-09 


3. Rektorsinstallation 2015 2015-04-09 


4. Finansiering av rektors rådgivare 2015 2015-04-09 


5. Medel till säkerhetsuppdatering på Lunds
universitets historiska museum


2015-04-09 


6. Yttrande över promemorian Fortsatt giltighet av
lagen om vissa register för forskning om vad arv
och miljö betyder för människors hälsa.


2015-04-16 


7. Anställning som adjungerad professor i
förbränningsmotorer


2015-04-23 


8. Yttrande över remiss angående vidtagna åtgärder
efter Överklagandenämnden för högskolans
ändringsbeslut


2015-04-23 


9. Nominering till Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademiens studentråd


2015-04-23 


10. Likabehandlingsplan för studenter 2015 2015-04-23 


11. Förlängt mandat för styrelsen för
forskningsinfrastrukturen svenska ICOS


2015-04-23 


12. Prognos över beräknat utfall för anslag till
utbildning


2015-04-23 


13. Utseende av ledamöter i styrelsen för Medicon
Village AB


2015-04-23 


2015-05-28 


1 PM 


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   


Bilaga 5 e







 2 
14.  Uppdrag till och sammansättning av 


Ledningsgruppen för jämställdhet och 
likabehandling 


2015-04-30 


15.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
urologi 


2015-04-30 


16.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
endokrinologi 


2015-04-30 


17.  Anställning som gästprofessor i neurologi 2015-04-30 


18.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
neurologi 


2015-04-30 


19.  Överklagande av tillsättning av anställning som 
professor i fysiologi särskilt neurofysiologi 


2015-04-30 


20.  Anställning som adjungerad professor i 
brandteknik 


2015-04-30 


21.  Uppföljning av Universitetskanslersämbetets 
utvärdering av kandidatexamen i biomedicin 


2015-04-30 


22.  Medel till Venture Cup Syd 2016 2015-04-30 


23.  Uppdrag som vicerektor för forskning och 
forskningsinfrastruktur 


2015-04-30 


24.  Utseende av ledamöter till styrelsen för Lunarc, 
Centrum för tekniska/vetenskapliga beräkningar 
vid Lunds universitet 


2015-04-30 


25.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
industriell näringslära 


2015-05-07 


26.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
industriell näringslära 


2015-05-07 


27.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
onkologi 


2015-05-07 


28.  Yttrande över remissen Inordnande av Statens 
centrum för arkitektur och design i Moderna 
museet 


2015-05-07 


29.  Yttrande över remissen Lagstiftning för 
genomförande av Nagoyaprotokollet 


2015-05-13 


30.  Information om ledig anställning som professor i 
thoraxkirurgi 


2015-05-13 


31.  Uppföljning av Universitetskanslerämbetets 
utvärdering av konstnärlig masterexamen i 


2015-05-13 
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32.  Fördelning av medel för nya SAS-kurser 2015/16 2015-05-13 


33.  Utseende av ordförande i styrelsen för Lunds 
universitets botaniska trädgård 


2015-05-13 


34.  Ledamot i Programråd för det strategiska 
forskningsområdet E-vetenskap eCCENCE 


2015-05-21 


35.  Översyn av verksamheterna inom sektionen 
Forskning, samverkan och innovation 


2015-05-21 


36.  Överlämning av anspråk på ersättning gentemot 
Lunds universitet 


2015-05-28 


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


2015-05-28 


38.  Utseende av allmänrepresentant i styrelsen för 
Campus Helsingborg 


2015-05-28 


39.  Utseende av representant till Nordic Laboratory 
Animal Science Consortium 


2015-05-28 


40.  Utseende av ledamot i styrelsen för Lunds 
universitets historiska museum 


2015-05-28 


41.  Utseende av extern ledamot, samt adjungering av 
ledamot, i styrelsen för Lunds universitets kultur- 
och museiverksamheter  


2015-05-28 


42.  Begäran om att regeringen ska utse ledamöter och 
ordförande i styrelsen för Internationella 
miljöinstitutet för industriell miljöekonomi vid 
Lunds universitet 


2015-05-28 


 
 
Remisser inkomna under perioden 2015-04-03 – 2015-05-28 
 


1.  Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna 
museet - en kraftsamling för konsten, arkitekturen och formen. Svar till 
Kulturdepartementet senast 2015-05-13. 
 


2.  Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag. Svar till 
Socialdepartementet senast 2015-06-24. 
 


3.  För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning. Svar till 
Utbildningsdepartementet 2015-06-02. 
 


4.  Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:19) om avgifter i vissa 
ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen (1988:539). Svar till 
Jordbruksverket senast 2015-06-01. 
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5.  Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar. Svar till 
Näringslivsdepartementet senast 2015-06-08. 
 


6.  Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - Del II. Svar till 
Arbetsmarknadsdepartementet senast 2015-06-01.  
 


7.  Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering. Svar till 
Socialdepartementet senast 2015-08-31. 
 


8.  Ny patentlag. Svar till Justitiedepartementet senast 2015-09-22. 
 


9.  Gränser i havet. Svar till Utrikesdepartementet senast 2015-08-20. 
 


10.  En kommunallag för framtiden. Svar till Finansdepartementet senast 
2015-10-30. 
 


11.  Vissa registerfrågor. Svar till Finansdepartementet senast 2015-05-28. 
 


12.  Anmälan om kommunikationsdokument. Svar till 
Universitetskanslerämbetet senast 2015-09-14. 
 


13.  Kartläggning av ärenden om återbetalning av studieavgifter. Svar till 
Universitetskanslerämbetet senast 2015-06-18. 
 


14.  Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Svar till 
Miljö- och energidepartementet senast 2015-08-31. 
 


15.  Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om särskild 
behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen. Svar till 
Universitets- och högskolerådet senast 2015-06-01. 
 


16.  Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Svar till 
miljö- och energidepartementet senast 2015-08-31. 
 


17.  Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om särskild 
behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen. Svar till 
Universitets- och högskolerådet senast 2015-06-04 
 


18.  Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2015-06-26. 
 


19.  Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade 
brott - Genomförande av det nya CBE-direktivet. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2015-06-15. 
 


20.  Datalagring och integritet. Svar till Justitiedepartementet senast 2015-08-
28. 
 


21.  Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2015-07-31. 


 





		Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 2015-04-03 – 2015-05-28






Ekonomi 
St i f te lseförva l tn ing 


PM – ändrad organisation för stiftelse- och donationsfrågor 
Detta dokument syftar till att organisatoriskt tydliggöra hantering av och ansvar för 
stiftelse- och donationsfrågor inom universitetet för beslut av universitetsstyrelsen. 


Bakgrund 
I april 2011 fattade universitetsstyrelsen senast beslut om organisation för verksamheten 
och därmed sammanhängande delegation till en donationsstyrelse och en 
donationsfastighetsstyrelse. Universitetsstyrelsen föreslås nu fatta beslut om ny 
organisation och därmed sammanhängande delegationer till enbart en donationsstyrelse, 
i enlighet med denna PM. Bakgrunden till föreslagen förändring är bland annat att 
donationsfastighetsstyrelsen inte kommit att ha arbetsuppgifter i den omfattning som 
beräknades och i och med återkallade anspråk på tillkommande fastigheter, inte heller 
förutses få det. Donationsstyrelsen har inga invändningar emot en återgång till den 
ordning som gällde tidigare med enbart en styrelse. 


Donationer som ska förvaltas över tid har sedan år 2000 hanterats i ett sammanhang 
genom en avdelning inom ekonomisektionen – dagens avdelningen Stiftelseförvaltning. 


Dessa donationer kan indelas i två huvudkategorier: 
a) ändamålsbundna donationer (ofta kallade LU-fonder) och
b) anknutna stiftelser.


Dessa kategorier lyder under under olika regelverk beroende på att de förra är 
myndighetens egendom, medan de senare utgör självständiga juridiska personer. För 
stiftelser med anknuten förvaltning till en myndighet utgör myndighetens högsta 
beslutande organ förvaltare (motsvarar det som kallas styrelse i stiftelser med egen 
förvaltning). När universitetsstyrelsen behandlar dessa stiftelsefrågor gör man således 
detta som beslutande organ i varje enskild anknuten stiftelse och inte som myndighet. 


Donationer till myndigheten, s.k. ändamålsbundna donationer som förvaltas i annat än 
stiftelseform har hittills, och bör fortsatt, organisatoriskt hanterats på samma sätt som 
stiftelserna.  


Universitetsstyrelsen 


2015-05-21      S 2015/598 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Internpost hämtställe 31 Besöksadress Paradisgatan 5C  Telefon dir 046-222 71 45,  växel 046-222 00 00  
Telefax 046-222 71 71 E-post krister.astrand@eken.lu.se  Internet http://www.lu.se 
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1 Organisation 
Organisationen ser enkelt och schematiskt ut som följer. 
 


Universitetsstyrelse 
 
 


Donationsstyrelse 
 


 
Stiftelseförvaltning  


 
1.1 Universitetsstyrelsen 
Enligt stiftelselagen ligger beslutsbefogenheterna och därmed ansvaret för anknutna 
stiftelser på förvaltarens högsta beslutande organ, vilket även företräder stiftelserna och 
tecknar deras firmor. Vid universitet är detta organ enligt lagkommentarerna styrelsen. 
Även donationer som inte förvaltas i stiftelseform, s.k. ändamålsbundna donationer, i 
detta sammanhang definerat som bidrag vilka inte ska förbrukas inom två år efter 
mottagandet, liksom mottagande av nya sådana donationer och stiftelser, hanteras 
organisatoriskt i enlighet med modellen beskriven i denna PM. Regler för mottagande 
av s.k. bidragsavtal direkt till verksamheten regleras i Föreskrifter om fördelning av 
beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet (Dnr STYR 
2014/670).  
 
1.2. Donationsstyrelsen 
Donationsstyrelsen ska, under universitetsstyrelsen, ha det övergripande ansvaret för 
hanteringen av stiftelse- och donationsärenden och ska tillförsäkras kompetens som gör 
att verksamhetens mål uppfylls. Förvaltningschefen ska vara ordförande för 
donationsstyrelsen. 
 
1.3 Stiftelseförvaltning 
Avdelningen Stiftelseförvaltning inom sektionen Ekonomi ska, under Donations-
styrelsen och löpande under förvaltningschefen, sköta verksamheten beträffande 
förvaltning och mottagning av stiftelser och donationer. 
 
2 Bemanning 
Nedan beskrivs hur verksamheten under universitetsstyrelen ska bemannas och 
företrädare utses. 
 
2.1 Donationsstyrelsen 
Donationsstyrelsen ska utgöras av nedanstående ledamöter. Ledamotskap på grund av 
befattning vid Lunds universitet gäller tills vidare. Övriga ledamöter utses av 
universitetsstyrelsen för en period om högst tre år i taget.  
 


- för universitetsledningen: rektor och förvaltningschef (ordförande) 
- för verksamheten: ekonomidirektör 
- för placeringskompetens: två till tre interna eller externa ledamöter 
- för juridisk kompetens: en intern eller extern ledamot 


 
 
 







 
 


 
 
 
 
Nedanstående personer ska ha närvaro-/yttranderätt. 
 


- för studenterna: en representant utsedd av Lunds studentkår 
- för verksamheten: donationschef (huvudföredragande) och jurist från 


stiftelseförvaltning (huvudprotokollförare) alternativt inklusive eventuell annan 
protokollförare 


 
Vid förfall för förvaltningschef är rektor ordförande. Styrelsen är beslutsför med 
ordförande och tre övriga ledamöter. Som beslut gäller den mening varom mer än 
hälften av de närvarande enas eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden 
biträder. 
 
 
3 Delegation 
3.1 Universitetsstyrelsen  
Universitetsstyrelsen delegerar, i egenskap av förvaltare för anknutna stiftelser, samtliga 
beslutsbefogenheter, förutom  beslut om organisation, antagande av 
placeringsreglemente, fastställande av årsredovisning samt viktigare principiella frågor 
till donationsstyrelsen vid Lunds universitet, således också rätten att teckna anknutna 
stiftelsers firmor. 
Universitetsstyrelsen delegerar även samtliga beslutsbefogenheter, med undantag enligt 
ovan, för donationer som inte förvaltas i stiftelseform till donationsstyrelsen vid Lunds 
universitet. 
Donationsstyrelsen har rätt att vidaredelegera de beslutsbefogenheter som rör den 
löpande förvaltningen av stiftelser och ändamålsbundna donationer inklusive 
befogenheter att för universitetet, dess anknutna stiftelser eller tillkommande anknutna 
stiftelser mottaga nya donationer till verksamheten. 
 
3.2.1 Donationsstyrelsen 
Donationsstyrelsen får vidaredelegera sina beslutsbefogenheter. Sådan delegation görs 
till förvaltningschefen. Donationsstyrelsen bör upprätta instruktioner som anger 
arbetsfördelningen mellan donationsstyrelse, förvaltningschef och stiftelseförvaltning. 
Dessa instruktioner ska utgå ifrån nedanstående principer. 
 
Donationsstyrelsen 


- Beslutar i principiella och strategiska frågor som inte anses vara av så stor 
dignitet att de ska avgöras av universitetsstyrelsen. 


- Har rätt att fatta beslut om att ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrifter i 
stiftelseförordnanden och att ansöka om permutation. 


- Beslutar i övergripande placeringsfrågor. 
- Beslutar om allokering av tillgångar. 


 
Förvaltningschefen  


- Ansvarar för den löpande förvaltningen som utförs vid stiftelseförvaltningen. 
 
Stiftelseförvaltningen  


- Sköter den löpande förvaltningen. 
- Administrerar mottagande av nya donationer. 


 
3.2.2 Förvaltningschefen 







 
 


Förvaltningschefen får vidaredelegera sina beslutsbefogenheter till tjänstemän inom 
universitetsförvaltningen. 
 
 
Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen föreslås 
 


- att besluta om organisation för hanteringen av stiftelser och donationer i enlighet 
med denna PM 


- att i egenskap av förvaltare för anknutna stiftelser och i egenskap av styrelse för 
universitetet delegera samtliga beslutsbefogenheter gällande stiftelser och 
förvaltade donationer, förutom beslut om organisation, antagande av 
placeringspolicy, fastställande av årsredovisning samt viktigare principiella 
frågor till Donationsstyrelsen vid Lunds universitet. 


 
Delegationen till Donationsstyrelsen inkluderar bland annat rätt att 
 


- besluta i frågor som inte anses vara av så stor dignitet att de ska avgöras av 
universitetsstyrelsen. 


- besluta i övergripande frågor om verksamhetens inriktning. 
- fatta beslut om att ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrifter i 


donationsförordnanden och att ansöka om permutation. 
- att fatta beslut om mottagande av nya donationer. 
- att fastställa instruktioner som anger ansvarsfördelningen mellan 


Donationsstyrelse, förvaltningschef och stiftelseförvaltning. 
- att fastställa attest- och delegationsordning för den löpande verksamheten. 


 
Donationsstyrelsen har rätt att vidaredelegera de beslutsbefogenheter som rör den 
löpande förvaltningen av stiftelser och ändamålsbundna donationer inklusive 
befogenheter att för universitetet eller nya anknutna stiftelser mottaga nya donationer 
till verksamheten. 
 
Donationsstyrelsen ska återkommande, minst en gång per år, redovisa sitt arbete för 
universitetsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


 
 
 
 
 








Rektor  


Riskvärdering för Lunds universitet 


Enligt förordningen om intern styrning och kontroll (SFS 2007:603) ska 
universitetet göra en riskanalys i syfte att identifiera omständigheter som utgör risk 
för att de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen (SFS 2007:515) inte 
fullgörs. 


Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för intern styrning och kontroll 
och styrelsen har därmed också ansvaret för att universitetet har en ändamålsenlig 
riskhanteringsprocess. Universitetsstyrelsen beslutar årligen, som en del av denna 
process, om universitetets riskvärdering och nivå av riskaptit. 


Förslag till riskvärderingen (se bilaga 1) görs enligt det ramverk för intern styrning 
och kontroll som universitetsstyrelsen beslutade 2013-04-17 (se bilaga 2).  


Förslaget till beslut har förhandlats 2015-05-26 enligt § 11 MBL. Protokoll samt 
protokollsanteckning från förhandlingen biläggs beslutsunderlaget (se bilaga 3). 


Prioritering av riskområden för 2016 
Rektor föreslår att följande riskområden ska prioriteras för ytterligare åtgärder 2016: 


• Hållbara finanser
• Utbildningsfinansiering
• Personal- och kompetensförsörjning
• Arbetsmiljö
• Forskningsfinansiering


Dessa fem områden prioriterades av universitetsstyrelsen även för 2015. 


Hållbara finanser samt utbildningsfinansiering 
Arbetet med att minska myndighetskapitalet och de oförbrukade bidragen pågår. 
Universitetet måste också hantera ständiga krav på effektiviseringar genom att pris- 
och löneuppräkningen och ersättningsbeloppen inte håller samma takt som 
kostnadsutvecklingen. Detta på samma gång som universitetet överproducerar. Det 
är hög risk att den stora andelen av anslaget till forskning som binds upp i 
samfinansiering av bidragsfinansierad forskning leder till att det blir ett krympande 
utrymme för egna prioriteringar. 


Personal- och kompetensförsörjning samt arbetsmiljö 
Vad gäller Personal- och kompetensförsörjning bedöms tre risker som höga: att 
otrygghet i anställningsformerna kan leda till ohälsa, risk för att lagefterlevnaden 


2015-05-13 


Universitetsstyrelsen 


1 


Dnr STYR 2015/670 


PM 


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


Bilaga 11 a







2 
brister samt risk att återväxten bland yngre forskare minskar på grund av 
arbetstidsavtalet. Det finns också risker förknippade med det interna arbetssättet och 
processerna kring arbetsmiljö, miljö och säkerhet. 


Forskningsfinansiering 
Universitetet är beroende av externa bidrag och måste i samband med dessa kunna 
satsa högt, men fakultetsanslaget är fundamentalt för att bedriva forskning med 
bredd och för att klara medfinansiering/samfinansiering. Inom 
forskningsfinansieringen måste risker kunna tas för att ta tillvara på möjligheter, 
men samtidigt är stabilitet, långsiktighet och hållbarhet av stor vikt. Dessutom ska 
universitetet arbeta för att fortsätta vara ett brett universitet, vilket ställer krav på att 
forskningsfinansieringen bidrar till detta mål och inte skapar strukturell obalans. 


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen föreslås att 


- fastställa riskvärderingen för Lunds universitet  
- prioritera följande riskområden för ytterligare åtgärder: 


• Hållbara finanser
• Utbildningsfinansiering
• Personal- och kompetensförsörjning
• Arbetsmiljö
• Forskningsfinansiering


Bilagor 


Bilaga 1: Förslag till riskvärdering för Lunds universitet 
Bilaga 2: Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet (LS 
2013/191) 
Bilaga 3: Protokoll samt protokollsanteckning från förhandling enligt § 11 MBL 







Riskvärdering 2015  
Nästan 
säker 5 Viss risk Hög risk Hög risk Mycket hög 


risk 
Mycket hög 


risk 


Trolig  4 Viss risk Viss risk Hög risk Hög risk Mycket hög 
risk 


Medel  3 Låg risk Viss risk Viss risk Hög risk Hög risk 


Mindre  2 Låg risk Låg risk Viss risk Viss risk Hög risk 


Osannolik 1 Låg risk Låg risk Låg risk Viss risk Viss risk 
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Påverkan 
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Obetydlig Liten  Medel Allvarlig  Mycket 
allvarlig 
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 2 
Sammanfattning av riskområdena 


 


Riskområde 1 Ledningsprocesser 
Riskområdet Ledningsprocesserna innefattar risker inom universitetets 
ledningsstruktur, hur beslutsfattande sker och förankras. Riskerna påverkar 
förtroendet för universitetet både internt och externt. Det finns alltid spänningar 
inom en dynamisk verksamhet som Lunds universitet, men för stora risker kan inte 
accepteras inom Ledningsprocesserna. Riskaptiten föreslås därför vara viss risk. 
 
Det finns risk att Lunds universitets avstånd till beslutsfattare påverkar universitets 
möjligheter att få erforderliga resurser för utbildning och forskning. 
Brist på resurser och oförmåga att prioritera rätt kan leda till ökad arbetsbelastning. 
Universitetet behöver öka sin förmåga att bevaka och analysera omvärlden samt 
agera när så behövs.  
 
Riskområdet bedöms sammantaget ligga på gränsen till hög risk, vilket är över 
områdets riskaptit viss risk.  
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Hög risk 3,5 3,3 
 


 


Riskområde 2 Hållbara finanser 
Riskområdet Hållbara finanser ska bidra till långsiktig hållbarhet i den ekonomiska 
planeringen. I en stor forskningsbaserad verksamhet som Lunds universitet måste 
det finnas viss risk för att kunna tillvarata möjligheterna. Dock kan inte för stora 
risker finnas då den långsikta verksamheten ska säkras. Riskaptitet föreslås därför 
vara viss risk. 
 
Tre risker bedöms som mycket höga eller höga risker. Risken att universitetets 
faktiska kostnader ökar i en högre takt än statens pris- och löneuppräkning är ett 
faktum. Detta urholkar anslaget och försämrar stadigt möjligheterna att 
upprätthålla kvaliteten i verksamheten. Det är hög risk att den stora andelen av 
anslaget till forskning som binds upp i samfinansiering av bidragsfinansierad 
forskning leder till att det blir ett krympande utrymme för egna prioriteringar. Ett 
annat växande problem är de stora skillnaderna mellan fakulteterna vad gäller 
resurser. 
 
Riskområdet bedöms sammantaget ligga inom hög risk, vilket är över områdets 
riskaptit viss risk. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Hög risk 4 3 
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Riskområde 3 Personal- och kompetensförsörjning 
Riskområdet Personal- och kompetensförsörjning innefattar universitetets arbete 
med att säkerställa kompetensförsörjningen för framtiden. Det är ett riskområde 
som står under många krav från lagstiftning och regelverk och där risker kan få 
stora konsekvenser, både för enskilda personer och för verksamheten. Riskaptiten 
föreslås därför vara låg risk. 
 
Inom området bedöms tre risker som höga: att otrygghet i anställningsformerna kan 
leda till ohälsa, risk för att lagefterlevnaden brister samt risk att återväxten bland 
yngre forskare minskar på grund av arbetstidsavtalet.  
 
Riskområdet bedöms sammantaget ligga inom hög risk, vilket är markant över 
områdets riskaptit låg risk. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Låg risk Hög risk 3,8 3,4 
 


 


 


Riskområde 4 Konkurrens och synlighet 
Riskområdet Konkurrens och synlighet innefattar risker som påverkar 
universitetets förmåga att konkurrera om studenter och personal. Området ska bidra 
till att nå vision att vara ett internationellt universitet i världsklass. Riskaptiten 
föreslås vara viss risk. 
 
Inom riskområdet har ett antal risker identifierats som innebär hög risk för 
universitetet, såsom missade profileringsmöjligheter med MAX IV, ESS och 
Medicon village. Det finns också risk att det brister i systematiken i universitets 
arbete med ranking, vilket kan leda till sämre placeringar och skadat renommé.  
 
Riskområdet bedöms sammantaget ligga på gränsen mot hög risk men bedöms 
ändå innebära viss risk, vilket motsvarar områdets riskaptit. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Viss risk 3,2 3,5 
 


 


 


Riskområde 5 Utbildningsfinansiering 
Riskområdet Utbildningsfinansiering innefattar ekonomiska risker som påverkar 
vår förmåga att bedriva utbildning av högsta kvalitet. Utbildningsfinansieringen är 
till stor del styrd av tilldelning av anslag. Långsiktighet är väsentlig i 
utbildningsfinansiering. Därför är förslaget till riskapitit viss risk. 
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Flera risker inom området uppstår som konsekvenser av resurstilldelningssystemets 
utformning. Universitet hade 2014 en överproduktion motsvarande ca 8 % av 
takbeloppet. Detta betyder att universitetets utbildningsvolym måste minska rejält 
för att passa finansieringsramarna. Samtidigt är det inte troligt att söktryck kommer 
att minska. Det är också ett faktum att statens pris- och löneomräkning och 
ersättningsbeloppens inte höjs så att de motsvarar de faktiska kostnadsökningarna. 
Detta innebär konstanta besparingar för universitetet med kvalitetsförsämringar 
som yttersta konsekvens.  
 
Riskområdet bedöms sammantaget ligga inom hög risk, vilket är över områdets 
riskaptit viss risk. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Hög risk 3,8 2,9 
 


 


Riskområde 6 Studentrekrytering 
Riskområdet Studentrekrytering innefattar risker som påverkar universitetets 
förmåga att attrahera och rekrytera studenter. Detta är grundläggande för 
universitetets möjlighet att bedriva utbildning av högsta kvalitet. Riskaptiten 
föreslås vara viss risk. 
 
Inom riskområdet bedöms flera risker som viss risk, såsom bristen på 
studentbostäder och brister i den strategiska utbildningsplaneringen. Endast en risk 
bedöms som hög och det gäller universitets förmåga att uppnå rekryteringsmål för 
internationella studenter.  
 
Riskområdet bedöms sammantaget ligga inom viss risk, vilket motsvarar områdets 
riskaptit. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Viss risk 2,7 3,2 
 


 


Riskområde 7 Kvalitet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Riskområdet Kvalitet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå innefattar 
risker som påverkar universitetets förmåga att ge utbildning i världsklass av högsta 
kvalitet. Den förmågan är viktig för att kunna uppnå målen både i den strategiska 
planen och i högskolelagen. Universitetet kan inte acceptera för stora risker inom 
detta område, varför riskaptiten föreslås vara viss risk.  
 
Inom riskområdet finns många etablerade åtgärder och det bedrivs ett omfattande 
kvalitetsarbete på alla nivåer. Området har en tydlig koppling till exempelvis 
utbildningsfinansiering – om finansieringen inte fungerar ändamålsenligt kommer 
det att leda till kvalitetsproblem inom utbildningen. 
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Riskområdet bedöms sammantaget ligga inom viss risk, vilket motsvarar områdets 
riskaptit. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Viss risk 1,8 3,8 
 


 


Riskområde 8 Kvalitet i utbildning på forskarnivå 
Riskområdet Kvalitet i utbildning på forskarnivå innefattar risker som påverkar 
universitetets förmåga att bedriva forskarutbildning av högsta kvalitet. Strävan 
efter att nå forskarutbildning av högsta kvalitet följer av den strategiska planen och 
högskolelagen. Universitetet kan inte acceptera för stora risker inom detta område, 
varför riskaptiten föreslås vara viss risk.  
 
De stora riskerna rör de individuella studieplanernas kvalitet och finansieringen av 
forskarutbildningen. Forskarutbildningens kvalitet är starkt beroende av 
tillgängliga forskningsmedel och då dessa måste prioriteras om blir det i många fall 
färre resurser till forskarutbildning. Ett annat problem är att regelefterlevnaden är 
dålig, vilket riskerar leda till att sökande och antagna till forskarutbildningen 
behandlas rättsosäkert.  
 
Riskområdet bedöms sammantaget ligga inom hög risk, vilket är över områdets 
riskaptit viss risk. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Hög risk 3,7 2,8 
 
 
 
 
Riskområde 9 Forskningsfinansiering 
Riskområdet Forskningsfinansiering innefattar de ekonomiska risker som kan 
hindra universitetet från att bedriva forsknings med högsta kvalitet. Universitetet är 
beroende av externa bidrag och måste där kunna satsa högt, men fakultetsanslaget 
är fundamentalt för att bedriva forskning med bredd och för att klara 
medfinansiering/samfinansiering. Inom forskningsfinansieringen måste risker 
kunna tas för att ta tillvara på möjligheter, men samtidigt är stabilitet, långsiktighet 
och hållbarhet av stor vikt. Dessutom ska universitetet arbeta för att fortsätta vara 
ett brett universitet, vilket ställer krav på att forskningsfinansieringen bidrar till 
detta mål och inte skapar strukturell obalans.  Förslaget på riskaptit blir därför viss 
risk. 
 
Det finns inom området flera risker som bedöms till hög risk. En stor andel av 
universitetets forskningsintäkter är externa bidrag. Detta är gynnsamt, men det 
minskar också universitetets rörelsefrihet och påverkar möjligheten till nydanande 
forskning negativt. Anslag används till samfinansiering av externfinansierade 
projekt och ju mer anslag som är bundet, desto mindre finns tillgängligt till 
ytterligare samfinansiering. Minskade bidrag för forskningsinfrastruktur (ssk 
”medeldyr”) innebär att anslag måste användas även till detta, vilket minskar 
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utrymmet för andra prioriteringar inom forskningen. Inom riskområdet lyfts också 
fram att det är troligt att finansieringen av MAX IV sker/kommer att ske på 
bekostnad av övrig verksamhet. Obalanser som uppkommer på grund av detta, men 
även på grund av annat, hotar universitetets strävan att vara ett brett 
fullskaleuniversitet.  
 
Riskområdet bedöms ligga inom hög risk, vilket är högre än områdets riskaptit viss 
risk. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Hög risk 4,2 3,2 
 


 


Riskområde 10 Forskningsinfrastruktur 
Riskområdet Forskningsinfrastruktur innefattar risker som påverkar universitetets 
förmåga att genom forskningsinfrastrukturen möjliggöra för forskning i 
världsklass. Satsning på forskningsinfrastruktur innebär ofta stora risker och 
riskaptiten föreslås därför vara hög risk. 
 
Inom riskområdet har risker identifierats som berör universitetets förmåga att 
säkerställa god forskningsinfrastruktur med ändrade finansieringsförhållanden i 
och med nya finansieringspolicyer hos finansiärer och nationella satsningar inom 
life science med fokus i Mälardalen. Risken att ökade och oförutsedda kostnader 
förknippade med MAX IV går ut över annan forskning och forskningsinfrastruktur, 
såsom exempelvis biblioteksverksamhet, har bedömts som nästan säker avseende 
sannolikheten.  
 
Riskområdet bedöms sammantaget ligga inom viss risk, vilket är under områdets 
riskaptit hög risk. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Hög risk Viss risk 3,4 3 
 


 


 


Riskområde 11 Innovation och samverkan 
Riskområdet Innovation och samverkan innefattar risker som påverkar 
universitetets förmåga att samverka med det omgivande samhället samt nyttiggöra 
forskningen som bedrivs vid universitetet. Riskaptiten föreslås vara viss risk. 
 
Inom riskområdet identifieras risker att universitetets interna organisation och 
incitamentsstruktur försvårar deltagande i samverkans- och 
innovationsverksamheter. Samtidigt ökar de externa kraven på innovations- och 
nyttoaspekter av forskningen. Inom området lyfts också fram att otydlighet om 
vem i ledningen som ansvarar för uppdragsutbildning riskerar att ledningens 
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strategiska satsningar och prioriteringar gällande detta inte blir kända i 
verksamheten.  
 
Riskområdet bedöms sammantaget ligga inom viss risk, vilket motsvarar områdets 
riskaptit. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Viss risk 3,3 3 
 


 


Riskområde 12 Arbetsmiljö 
Riskområdet Arbetsmiljö innefattar risker som kan påverka universitetets förmåga 
att bedriva verksamheten och säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetare och 
studenter. Området innefattar både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Det är ett 
område som står under många krav från lagstiftning och regelverk och där risker 
kan få stora konsekvenser, både för enskilda personer och för verksamheten. 
Riskaptiten föreslås därför vara låg risk. 
 
Tre av riskerna bedöms som höga: att föreskrifter om fördelning av arbetsuppgifter 
och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet är otydliga, att 
kompetens och engagemang hos arbetsmiljöansvariga brister på alla nivåer samt att 
bristande resurser på universitetsgemensam nivå kan leda till att verksamheten inte 
får det stöd som behövs för arbetsmiljöarbetet.  
 
Riskområdet bedöms sammantaget ligga inom viss risk, vilket är över områdets 
riskaptit låg risk. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Låg risk Viss risk 3 3,3 
 


 


Riskområde 13 Lokalförsörjning 
Riskområdet Lokalförsörjning innefattar risker som påverkar universitetets 
förmåga att tillhandahålla kostnadseffektiva, attraktiva lokaler och hållbara miljöer 
som möjliggör högsta kvalitet i utbildning, forskning, innovation och samverkan 
med det omgivande samhället. Riskaptiten föreslås vara viss risk. 
 
Inom området har ett antal risker identifierats som adresserar problem kring 
tillämpning av LOU. Det leder till risk för skadestånd, ökade lokalkostnader och 
förlängda projektider. Akademiska hus markmonopol försvårar tillämpningen av 
LOU. Problem med att finansiera ombyggnader till ändamålsenliga lokaler för 
forskning och undervisning leder till att vissa fakulteter inte kan erbjudas bra 
lokaler inom rimligt tid. Inom området lyfts även fram att tillämpning av rutiner 
inte sker på ett likformigt sätt genom hela organisationen, vilket leder till 
variationer i lokalplaneringen. 
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Riskområdet bedöms ligga inom hög risk, vilket är högre än områdets riskaptit viss 
risk. 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Viss risk Hög risk 3,6 2,8 
 


Riskområde 14 Säkerhet 
Riskområdet Säkerhet innefattar risker som påverkar universitetets förmåga att 
skydda personal och studenter, infrastruktur och information från brottslighet och 
förstörelse. Universitetets riskaptit inom området föreslås vara låg risk. 
 
Inom riskområdet har risker som påverkar universitetets förmåga att bedriva 
effektivt säkerhetsarbete identifierats och dessa risker har bedömt till hög eller viss 
risk. Risker har bedöms inom följande områden: informationssäkerhet, brandskydd, 
kris-och katastrofhantering, fysisk säkerhet samt personsäkerhet. Två höga risker 
finns: risk för att information varken är tillgänglig eller rättvisande samt risk för 
hot och våld riktade mot anställd eller student. En för området ny referensgrupp har 
arbetat med uppföljningen och värderingen, universitetsförvaltningens 
gemensamma ledningsgrupp (UFLG).  
 
Riskområdet bedöms sammantaget ligga inom viss risk, vilket är över områdets 
riskaptit för låg risk. 
 
 


Riskaptit Värdering för 
riskområdet 


Sannolikhet Påverkan 


Låg risk Viss risk 3,2 2,8 
 
 







1. Ledningsprocesserna 
  


Riskvärdering för riskområde 1: Ledningsprocesserna  
 
Riskägare Rektor  Torbjörn von Schantz 
Riskkoordinator Förvaltningschef (Huvudansvarig) Susanne Kristensson 
Referensgrupp Rektors ledningsråd 
Process Alla ledningsprocesser  


 
Centrala uppdrag och mål:  
En av universitetets strategier: Ledarskap, lärarskap och medarbetarskap. Kommunikativt ledarskap. 
Öppenhet och stolthet. Utbildning och stöd till ledare. 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Myndighetsförordningen 
Förordning om intern styrning och kontroll 
Högskolelag och högskoleförordning 
Strategisk plan 
Arbetsordning 
Delegationsordning 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Hög risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
nn


ol
ik


he
t (


1-
5)


 


På
ve


rk
an


 (1
-5


) 


B
ed


öm
ni


ng
  


Ansvar
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1 Risk att Lunds universitets 
avstånd till beslutsfattare 
påverkar universitets 
möjligheter att få erforderliga 
resurser för utbildning och 
forskning. 


Hantering: Till viss del 
acceptera, till viss del begränsa 
risken 
 
Etablerade förebyggande 
åtgärder: 
Närvaron i Stockholm har ökat. 
 
Debattartiklar 
 
Kontakt med departementet 
 
Engagemang i Horizon 2020 via 
LERU 
 
Nationell och regional 
samverkan via ex. SUHF, GUL, 


4 
 


4 
 


Hög 
risk 


Rektor 
 
 
 
 


 


 







1. Ledningsprocesserna 
  


och Lärosäten Syd. 
 
Planerade förebyggande 
åtgärder: 
 
Inrättande av politikerforum.  
 


2 Risk att personal inte 
identifierar sig med Lunds 
universitet, vilket kan leda till 
att universitet missar 
möjligheter att utnyttja sin fulla 
potential och styrka. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande 
åtgärder: 
Forum för förankring och 
diskussion finns genom 
ledningsgrupp, rektors 
ledningsråd, prefektmöten och 
UFLG. 
 
Kommunikationsavdelningen 
tillhandahåller utbildningar och 
verktyg för bättre 
kommunikation. 
 
Önskvärda förebyggande 
åtgärder: 
 
Lyfta fram goda exempel på 
gränsöverskridande samarbeten. 
 
Hantera mer 
fakultetsövergripande frågor – 
skapa känsla av samhörighet 
 
Bli bättre på att kommunicera 
MAX IV som en del av LU. 
 


3 
 


3 
 


Viss 
risk 


Rektor 


3 Övergripande risk 
Risk att brist på resurser och 
prioriteringar ger för hög 
arbetsbelastning i 
organisationen. 
 
Specifik risk 
Felaktiga prioriteringar och 
bedömningar vid införande av 
administrativa rutiner och 
system orsakar ökad 
arbetsbelastning 
Ökad administrativ belastning, 
framför allt orsakade av 
otillräckliga system.  


Hantering: Riskens relevans 
skiljer mellan fakulteterna och 
risken måste därför hanteras med 
hänsyn till detta.  
 
Etablerade åtgärder 
Tydligare dialog med 
verksamheten inför nya projekt.  
 
Prioriteringar görs i rektors 
ledningsråd, utbildningsnämnden 
och forskningsnämnden. 
 
Planerade förebyggande 
åtgärder: 
Ytterligare forum för diskussion 
om prioritering och 
ambitionsnivå skapas. 


4 
 


3 
 


Hög 
risk 


Rektor 







1. Ledningsprocesserna 
  


       
4 
 


Risk att otillräcklig respons på 
ökade (relevanta) krav från 
omvärlden och 
samhällsförändringar (t ex 
internationalisering, trend mot 
ökad autonomi, avgifter för 
icke-europeiska studenter, 
teknikutveckling - inte minst 
digitalisering av den högre 
utbildningen, ett nytt 
medielandskap) kan innebära 
många missade möjligheter 
inom forskning, utbildning och 
samverkan. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande 
åtgärder: 
Satsning på nya medier och 
webb i kommunikationen med 
presumtiva och existerande 
studenter 
 
Pågående förebyggande 
åtgärder: 
MOOCS-projektet 
Implementering av gemensam 
forskningsdatabas 
 
Planerade förebyggande 
åtgärder: 
Lärplattform, intern webbmiljö. 
 
 


3 3 Viss 
risk 


Rektor 
 


 







2. Hållbara finanser 
  


Riskvärdering för riskområde 2: Hållbara finanser 2015 
Riskägare Rektor Torbjörn von Schantz 
Riskkoordinator Planeringschef (Huvudansvarig) 


Ekonomidirektör 
Tim Ekberg 
Lise Bröndum 


Referensgrupp UFLG 
Process Redovisningsprocessen Stödprocess 


Budgetprocessen Stödprocess 
Resursfördelningsprocessen Ledningsprocess 


 
Centrala uppdrag och mål:  
Hushålla väl med statens medel. Hålla en ekonomi i balans. Ge förutsättning för långsiktig planering. 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Myndighetsförordningen 
Regleringsbrev 
Budgetproposition 
Anslagsförordning 
Avgiftsförordning 
Kapitalförsörjningsförordning 
Myndigheters bokföring med flera förordningar, se EA-handboken 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Hög risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
nn


ol
ik


he
t (


1-
5)


 


På
ve


rk
an


 (1
-5


) 


B
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Ansvarig 
1 Den faktiska kostnadsutvecklingen 


motsvaras inte av pris- och 
löneuppräkningen vilket leder till 
urholkning av anslaget och 
bristande kvalitet. 


Åtgärder: 
 
Påverka regering och riksdag 
att ta bort effektivitetskravet 


 
5 


 
4 


Myc
ket 
hög 
risk 


Ledning 
Plan 


2 Risk finns för att ytterligare 
resurser går till samfinansiering på 
grund av att andelen bidrag ökar i 
förhållande till totala intäkter. Detta 
minskar utrymmet för egna 
prioriteringar  


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande 
åtgärder: 
Analys av bidragsfinansiering. 
Översyn av ekonomimodell 
för bättre projektredovisning. 
Påverka regeringen att öka 
andelen direkta statliga medel. 


 
 


5 


 
 


3 


 
Hög 
risk 


Ekonomi 
Planering 


3 Skillnad i nivå på resurser hos 
fakulteterna är redan märkbar och 


Hantering: Begränsa risken 
 


 
5 


 
2 


   
Hög 


Ekonomi 
Planering 


 


 







2. Hållbara finanser 
  


riskerar att öka Pågående åtgärder: 
Kontinuerliga uppföljningar 
och dialoger. 


risk  
 
 


4 Myndighetskapital och oförbrukade 
bidrag riskerar att leda till krav på 
återbetalning men framför allt till 
svårigheter att få gehör för ökade 
anslag och nya bidrag. 
 


Hantering: Begränsa risken 
 
Pågående förebyggande 
åtgärder: 
Planer för förbrukning av 
myndighetskapitalet. 
Uppföljning av oförbrukade 
bidrag. 


 
 


2 


 
 


3 


Viss 
risk 


Ekonomi 
Planering 


5 Ökade kostnader för lokaler och 
infrastruktur 


Åtgärder 
 
Pågående förebyggande 
åtgärder: 
Lokalplan och 
lokalförsörjningsplan. Bättre 
planering och framförhållning. 
Inrättande av lokalfond 


 
3 


 
3 


Viss 
risk 


Planering 
LU Bygg 


 
 







3. Personal- och kompetensförsörjning 


Riskvärdering för riskområde 3: Personal- och kompetensförsörjning  
 
Riskägare Rektor Torbjörn von Schantz 
Riskkoordinator Personaldirektör (huvudansvarig) Ingrid Estrada-Magnusson 
Referensgrupp Operativa ledningsgruppen, Processteam kopplade till personalprocesserna samt 


experterna från Sektionen personal 
Process Attrahera, rekrytera och behålla lärare, 


forskare, administrativ och teknisk personal.  
Huvudprocess/stödprocess 


Skapa förutsättningar för kompetensutveckling 
och kompetensförsörjning av lärare, forskare, 
administrativ och teknisk personal 


Huvudprocess/stödprocess 


Skapa förutsättningar för att göra ett bra jobb 
som ledare i organisationen 


 


 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Låg risk Hög risk 


 
 


Nr Risk 


 


 


 


Åtgärder  Sa
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t (


1-
5)
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Ansvarig 
1 Risk att otrygghet i 


anställningsformerna kan 
skapa ohälsa bland de 
anställda.  


Etablerade förebyggande åtgärder:  
Meriteringsanställning med rätt till 
prövning för en 
tillsvidareanställning som 
universitetslektor har införts 
 
Karriärplaneringsmodeller har 
tagits fram på vissa fakulteter, tex 
LTH och Medicin. 
 


4 3,0 Hög 
risk 


Universitets
-ledningen 


Centrala uppdrag och mål:  
 Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. 
Strategi: Ledarskap, lärarskap och medarbetarskap. Professionella arbetsvillkor som gör att vi kan rekrytera 
de allra bästa medarbetarna. Jämställdhet. Främja medarbetares personliga utveckling och karriärer. 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Regeringsformen (bl a diskriminering), Högskolelag och högskoleförordning, Lag om offentlig anställning, 
Personuppgiftslagen, Lagen om anställningsskydd, Offentlighets- och sekretesslag, Förvaltningslag, Lag 
om medbestämmande i arbetslivet, Diskrimineringslag. 
 
Styrelsebeslut, rektorsbeslut och kollektivavtal 


 







3. Personal- och kompetensförsörjning 


Projektet HR-strategier för forskare 
är under genomförande och 
kartlägger vad som LU kan 
förbättra forskares arbetsvillkor.  
Kartläggningen är gjord. Nu ska 
den färdigställas för att kunna 
presenteras för vår organisation  
 
Planerade förebyggande åtgärder:  
Besluta och kommunicera vilka 
tillfälliga anställningar som får ske i 
följd. (Vissa fakulteter har 
genomfört åtgärden) 
 
Vara transparent om hur stor 
chansen är till en 
tillsvidareanställning för vissa 
lärarkategorier, för att undvika 
falska förhoppningar.        
 
Undersöka huruvida 
tillsvidareanställningar skulle 
kunna användas i större grad. 
 
Kartläggning och utveckling av 
processen kring uppsägning på 
grund av arbetsbrist. Därefter 
kommunikation för att minska 
rädslan att tillsvidareanställa. I mån 
av resurser 
 


 2 Risk att universitetet inte 
kan identifiera och 
utveckla potentiella 
framtida ledare  
 
 
 
 
 
  


Etablerade förebyggande åtgärder: 
En modell för chef- och 
ledarutveckling är framtagen och 
utbildningar ges kontinuerligt. Nya 
utbildningar utvecklas efter hand. 
 
Genomförande av ledningsprogram 
sker kontinuerligt, såsom: LUPOD, 
AKKA, utbildning för prefekter, 
program för ledare av de strategiska 
forskningsområdena. 
 
AKKA 5 har just avslutats 
Särskilt utvecklingsprogram för 
post-docs har genomförts under 
2014, liksom LuPOD. 
Piloten Post doc training blev 
mycket lyckat. 
 
Mentorsprogram genomförs inom 
vissa fakulteter. 
 


3 3,0  Viss 
risk 


Sektionen 
Personal & 
fakulteterna 







3. Personal- och kompetensförsörjning 


Upphandling av coachingtjänster är 
genomförd. 
 
Pågående förebyggande åtgärder:  
Eftersom Piloten Post doc training 
blev mycket lyckat och en ny 
omgång har upphandlats för att 
omfatta 200 postdoktorer. Vi 
undersöker dessutom möjligheten 
att även kunna erbjuda en liknande 
program för doktorander. 
 
Planerade förebyggande åtgärder:  
Utveckling av en process för att 
kunna identifiera framtida ledare 


3 Risk att lagefterlevnad i 
organisationen brister på 
grund av bristande 
kompetens, otydliga 
processer och bristande 
resurser inom 
personalområdet  
  


Etablerade förebyggande åtgärder:  
Chefsutbildningar, exempelvis 
arbetsrättsliga utbildningar 
genomförs kontinuerligt. Det finns 
dock stor resursbrist centralt 
samtidigt som det finns ett stort 
behov av kompetensutveckling i 
organisationen. 
 
Pågående förebyggande åtgärder:  
Tydliggöra administrativa 
processer, rollfördelning och 
kompetensbehov inom PA-området.  
Processer är framtagna.  
 
Arbetet med lönekartläggningen är 
påbörjat med vissa 
befattningsgrupper som 
sammanställs och utvärderas under 
våren. Fler befattningar gås igenom 
under hösten. 
 
 
Planerade förebyggande åtgärder:  
Genomgång av personalprocesserna 
tillsammans med representanter för  
verksamheten har startats för att 
klargöra förväntningar och 
tydliggöra roller och 
ansvarsområden. Arbetet med 
förankring och ev anpassning av 
dessa görs för tillfället. Frågan om 
kompetensbehov kommer därefter 
att tas upp. 
 
Tydliggöra befintligt stöd som finns 
på alla nivåer på LU 
Tillgängligheten av det stöd som 


4 4,0 Hög 
risk 


Sektionen 
Personal & 
fakulteterna 







3. Personal- och kompetensförsörjning 


finns ska förbättras. 
 
Ev stödverktyg som underlättar 
tillgängligheten till information ska 
utredas.   
 
I samband med flytten av 
information till det nya 
publiceringsverktyget Drupal ska 
informationen kvalitetssäkras, 
målgruppsanpassas och ses över 
och bli mer tillgänglig.  
Sektionen Personal har lagt mycket 
tid på Medarbetarwebben där 
mycket av informationen för 
anställda kring arbetsvillkor finns 
numera. Nu fortsätter arbetet med 
HR webben där information till 
chefer och personalfunktionerna 
kommer att finnas. 
 
Utökad kontinuitet i Operativa 
ledningsgruppen ska genomföras 
för informationsutbyte.  
Gruppen har nu en gemensam 
sharepointlösning där gemensam 
information läggs ut     
 


 
4 
 
 
 


Risk att återväxten av 
yngre forskare och lärare 
minskar i och med 
arbetstidsavtalet. 
(Observera att risken slår 
ojämt i organisationen, dvs 
att visa fakulteter blir 
drabbade och andra inte på 
samma sätt) 


Planerade förebyggande åtgärder:  
Utvärdera arbetstidavtalets 
påverkan på återväxten av forskare 
och lärare. Särskild utredare bör 
utses.  Resursfråga. Planeras att 
göras under 2016 
 
Utvärdera behov av satsning på 
yngre forskare. Resursfråga. 
 


4 3,5 Hög 
risk  


Universitets
ledningen  


 
Risker som plockats bort men som behöver bevakas: 


- Risk att långa ledtider och otydligt stöd i rekryteringsprocessen leder till att universitetet går miste 
om kvalificerade sökande. 


- Risk att begränsade möjligheter till utveckling kan minska Lunds universitets förmåga att behålla 
kvalificerad och engagerad personal av kategorin lärare & forskare 


- Risk att inte kunna rekrytera de ”bästa” pga att vi inte kan ge tillräckligt stöd vid rekrytering och 
mottagandet av internationella medarbetare.          


- Risk att begränsade möjligheter till utveckling kan minska LU:s förmåga att behålla kvalificerad 
och engagerad personal av kategorin TA-personal, vilket kan leda till att ändamålsenlig 
stödverksamhet ej kan ges. 







4. Konkurrens och synlighet 


Riskvärdering för riskområde 4: Konkurrens och synlighet  
 
Riskägare   
Riskkoordinator Kommunikationschef 


(Huvudansvarig) 
Biträdande sektionschef, Externa 
relationer 
Analytiker, Planering 


Caroline Runéus 
 
Richard Stenelo  
 
Tomas Johansson 


Referensgrupp FÖRKOM  
Process Profilera och marknadsföra Lunds 


universitet 
Huvudprocess 


 
Centrala uppdrag och mål:  
 Utvecklingsområde i strategiska planen: Synlighet och tydlighet för omvärlden om vad Lunds universitet är. 
Internationalsisering som en av fyra strategier. 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Högskolelag (kommunicera forskningsresultat m.m.), högskoleförordningen, studieavgiftsförordningen, 
regleringsbrevet, varumärkeslagen, upphovsrättslagen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, 
marknadsföringslagen mm. 
 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Viss risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
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t (


1-
5)
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Ansvarig 
1 Risk att universitetet missar 


möjligheterna att nyttja 
profileringskraften i samarbetet 
med Medicon Village, ESS och 
MAX IV (den senare nationell 
anläggning men en del av 
myndigheten Lunds 
universitet).  


Hantering: Begränsa risken 
 
Pågående förebyggande åtgärder: 
Arbetet med att etablera nya 
samverkansformer fortskrider. 
Tydligare kontaktvägar byggs upp 
inom nya sektionen Forskning, 
Samverkan, Innovation. 
 
Etablerade förebyggande åtgärder 
Deltagande i gemensamma 
samarbetsforum och nätverk på 
olika nivåer samt gemensamma 


3 
 


4 Hög 
risk 


Ledn 
Sektioner 
FSI 
Komm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 







4. Konkurrens och synlighet 


projekt inom Science Village 
Scandinavia, Medicon Village m fl. 
Delade tjänster. 
Nya vicerektorer för samverkan och 
forskningsinfrastruktur 
LU350  
 
Önskvärda förebyggande åtgärder 
Gemensamt visionsarbete och 
formulering av gemensamma 
övergripande mål. 
 


 
 
 
 
 
 
Ledn 


2 Risk för minskat förtroende för 
universitetet pga av 
oegentligheter exempelvis 
korruption, forskningsfusk, 
oansvarigt handlande med 
offentliga medel.  


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande åtgärder: 
Administrativa rutiner (attestrutiner 
etc). 
 
Etablerade upptäckande åtgärder: 
Handläggningsordning vid 
misstanke om vetenskaplig 
oredlighet (STYR 2014/173) 
 
Förbättrad information om 
delegationsordningen och 
beslutsbefogenheter. 
 
Handläggningsordning för  
hantering av oegentligheter. 
 
Pågående förebyggande åtgärder: 
Värdegrundsprojektet  
 
Önskvärda förebyggande åtgärder: 
Satsning på mer effektiv intern 
kommunikation. 
 


2 
 


3 Viss 
risk 


Förv. chef 
Övriga  
chefer vid 
LU 
 
 
 
FSI 
 
 
 
 
Förv. chef 
 
 
 
 
 
Ledn 
 
 
Chefer på 
alla nivåer 
 


3 Risk att brister i samordningen 
av kommunikationsarbetet på 
alla nivåer ger sämre 
genomslag och splittrad bild av 
universitetet. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande åtgärder: 
Universitetsgemensamt  
webberbjudande. 
Kommunikationsstöd till 
verksamheten; övergripande 
budskap, gemensam grafisk profil, 
stöddokument, mallar, verktyg och 
utbildningar mm 
Interna nätverk, samarbets- och 
samordningsforum för ökad 
synlighet, gemensamma projekt 
(SAMKOM, FÖRKOM, 
SamWebb, pressnätverk, nätverk 
för sociala medier m fl) 


4 3 Hög 
risk 


Komm 
SAM- 
KOM 
FÖR- 
KOM 
SamWebb 
Kommuni
katörsnätv
erket 
 
 
 
 
 
 
 


 
 







4. Konkurrens och synlighet 


Etablerade gemensamma processer. 
Riktlinjer för kommunikation. 
 
Pågående förebyggande åtgärder: 
Förbättrad struktur för 
varumärkeshantering vid LU. 
Samordning av sociala medier. 
 
Önskvärda förebyggande åtgärder: 
Fortsatt ökad samverkan t ex kring: 
-innehållsproduktion och 
distribution 
-samordning av event och 
arrangemang 
-samordning av platsannonsering. 
Utveckling av samordning inom 
förvaltningen via FÖRKOM. 


 
 
 
 
 
 
 
 
FÖR- 
KOM 


4 Risk att otillräcklig 
omvärldsbevakning och 
respons på ökade (relevanta) 
krav från omvärlden och 
samhällsförändringar (t ex 
internationalisering, trend mot 
ökad autonomi, avgifter för 
icke-europeiska studenter, 
teknikutveckling - inte minst 
digitalisering av den högre 
utbildningen, ett nytt 
medielandskap) kan innebära 
många missade möjligheter 
både inom forskning, 
utbildning och samverkan. 
(Se även risken 
Ledningsprocesser). 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande åtgärder: 
Mediebevakning och medieanalys 
Översättningsservice och AWELU 
Internationella kommunikatörer 
Etablering av samordnade och 
gemensamma studentrekryterings-
processer för nationella och 
internationella studenter 
Satsning på nya medier och webb i 
kommunikationen med presumtiva 
och existerande studenter 
Ny organisationsstruktur för 
stödverksamheten (sektionerna 
Kommunikation och Forskning, 
Samverkan och Innovation) 
Resursförstärkning på 
webbutvecklingsområdet, t ex på 
LDC. 
Upphandling av CRM-system klar 
Språkpolicy och 
implementeringsplan beslutad. 
 
Pågående förebyggande åtgärder: 
MOOCS-projektet 
Implementering av gemensam 
forskningsdatabas (LUCRIS) 
Etablering av LU Kontakt 
Ny internationell policy 
 
Planerade förebyggande åtgärder: 
Lärplattform, intern webbmiljö. 
 
Önskvärda förebyggande åtgärder 
Bibehålla nuvarande tillfälliga 


3 
 


4 
 


Hög 
risk 


Ledningar 
på alla 
nivåer 
inom LU. 
Externa 
relationer 
Personal 
Komm 
FSI 


 
 







4. Konkurrens och synlighet 


satsning på internationell PR och 
visuella medier i 
forskningskommunikationsarbetet 
Attraheraprocessen och utveckling 
av arbetet med 
arbetsgivarvarumärket. 


5 Risk att bristande systematiskt 
arbete i rankingfrågorna kan ge 
sämre placering än förtjänat 
och dålig press vilket påverkar 
universitetets renommé. 


Hantering:  
Begränsa risken 
 
Etablerade 
förebyggande/upptäckande 
åtgärder: 
Regelbunden bevakning av 
rankingfrågan inklusive 
rapportering till 
universitetsledningen. 
Regelbundna möten med 
rankinggrupp inom förvaltningen. 
 
Föreslagen åtgärd 
Formulering av formell strategi för 
arbetet med rankingfrågan. 


4 
 


4 Hög 
risk 


Planering 


6 Risk att bristande medvetenhet 
om att synlighet,  
kommunikation och vår 
öppenhet mot omvärlden är 
kopplade till ökad 
konkurrenskraft och förmåga 
att attrahera resurser, t ex 
studenter, personal och 
donationer. Risken kan till och 
med vara att många 
överhuvudtaget inte inser att 
universitetet är 
konkurrensutsatt. 


Hantering: Begränsa risken. 
 
 
Pågående förebyggande åtgärd: 
Donationskampanjen 
Olika utvecklingsprojekt kring mer 
professionell hantering av 
varumärkesfrågor och mer 
effektivitet och ändamålsenlighet i 
arbetet med dessa.  
Förberedelser för LU350. 
Skapa och bibehålla goda, 
långsiktiga relationer. 
 
Önskvärda förebyggande åtgärder: 
Workshop kring riskområdet med 
nya ledningen/(-ar) så att 
engagemanget från 
ledningsnivåerna är fortsatt högt. 
Förbättrad intern dialog om och 
kontinuitet i prioriteringar. 


3 3 Viss 
risk 


FSI 
Komm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledn 


 


 
 







5. Utbildningsfinansiering 


Riskvärdering för riskområde 5: Utbildningsfinansiering  
 
Riskägare Prorektor Eva Wiberg 
Riskkoordinator Planeringschef (Huvudansvarig) 


Sektionschef Externa relationer 
Sektionschef Student och utbildning 


Tim Ekberg 
Margareta Nordstrand 
Tarmo Haavisto 


Referensgrupp Utbildningsnämnden 
Process Utbildningsplanering Huvudprocess 


Resursfördelningsprocess Ledningsprocess 
 
Centrala uppdrag och mål:  
Ge ekonomiska förutsättningar för utbildning med högsta kvalitet. 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Högskoleförordningen 
Högskolelagen 
Regleringsbrev 
Budgetproposition 
Studieavgiftsförordningen 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Hög risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
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Ansvarig 
1 Produktion i förhållande till 


takbeloppet fortsätter att vara för 
högt (produktionen 143 mnkr 
över takbeloppet 2014) 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande 
åtgärder: 
Underlag för långsiktig 
utbildningsplanering finns och 
används.  
Årliga budgetdialoger. 
 
Pågående korrigerande 
åtgärder: 
Anpassning av 
utbildningsutbudet. 
Begär ökat antal platser (dvs höjt 
takbelopp) i budgetunderlaget. 


5 3 Hög 
risk 


Ledning 
Planering 
Fakulteter 


 


 







5. Utbildningsfinansiering 


2 Risk för fluktuationer p.g.a. 
demografiska och konjunkturella 
faktorer.  
 
 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande 
åtgärder: 
Rekryteringsinsatser för svenska 
och europeiska studenter. 
 
Pågående korrigerande 
åtgärder: Påverka sökunderlaget 
genom insatser för breddad 
rekrytering. 
 


1 2 Låg 
risk 
 
 
 


Externa 
relationer 
Fakulteter 


3 Risk för färre utländska 
studenter.  


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande 
åtgärder: 
Ökad närvaro på webb, mässor 
och via olika aktiviteter i 
utlandet. 
 
Pågående korrigerande 
åtgärder: 
Bygga upp stipendieprogram. 
Strategier för ökat samarbete 
inom vissa regioner. Påverka 
regeringen att inrätta fler 
internationella stipendier 
  


4 2 Viss 
risk 


Externa 
relationer 
Ledning 


4 Risk för att statens pris- och 
löneomräkning är för låg i 
förhållande till de verkliga 
kostnadsökningarna. 
 


Hantering: Begränsa risken 
 
Pågående korrigerande 
åtgärder: 
Påverka regeringen att ta bort 
produktivitetskravet inom plo-
systemet. 
Aktiv och långsiktig lönepolitik. 


5 4,5 Mkt 
hög 
risk 


Ledning 
Planering 
Personal 


 







6. Studentrekrytering 


Riskvärdering för riskområde 6: Studentrekrytering  
 
Riskägare Prorektor Eva Wiberg 
Riskkoordinator Sektionschef Externa relationer 


(huvudansvarig) 
Sektionschef Student och utbildning 
Servicechef  LU Service 


Margareta Nordstrand,  
 
Tarmo Haavisto 
Sara van Lunteren 


Referensgrupp Utbildningsnämnden 
Process Rekrytera och anta studenter Huvudprocess 


 
Centrala uppdrag och mål:  
Rekrytera nationella studenter 
Rekrytera internationella studenter 
Ge förutsättning för att kunna rekrytera studenter t.ex. studentbostäder 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Högskolelag, Högskoleförordning 
Antagningsordning 
Studieavgiftsförordning 
Migrationsregler 
Lokala regelverk 
Nationella rekommendationer 
 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Viss risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
nn


ol
ik


he
t (


1-
5)


 


På
ve


rk
an


 (1
-5


) 


B
ed


öm
ni


ng
 


Ansvarig 
1 Tillgången på studentbostäder 


är låg i förhållande till det stora 
antalet studenter vid Lunds 
universitet. Bristande tillgång 
på studentbostäder kan påverka 
universitetets förmåga att 
rekrytera och behålla studenter. 
 


Hantering: Begränsa risken 
 
Genomförda etablerade åtgärder: 
Under de senaste 5 åren har 
universitetet utökat sitt 
bostadsbestånd med ca 400 bostäder. 
Detta har medfört att 
bostadssituationen för internationella 
studenter förbättrats avsevärt.  
Parallellt har under samma period ett 
flertal nybyggnationer av 
studentbostäder initierats och 
genomförts av externa aktörer och då 


2 3 Viss 
risk 


LU 
Bostäder 


 


 


 
 







6. Studentrekrytering 


framförallt AF Bostäder. 
 
Pågående förebyggande åtgärder: 
Befintlig bostadsverksamhet inom 
universitetet följer utvecklingen på 
studentbostadsmarknaden 
kontinuerligt. Det finns ett bra 
upparbetat samarbete mellan Lunds 
universitet, Lunds kommun och 
Lunds universitets studentkår (LUS) 
och lämpliga åtgärder för att främja 
en god bostadssituation för studenter 
diskuteras, planeras och genomförs.  
 
Planerade förebyggande åtgärder: 
BoPoolens styrelse har inlett ett 
projekt att ta fram lämplig struktur 
för årligt återkommande enkät om 
studentbostäder.  Målsättning är 
kunna inhämta data från studenter 
under flera år. Detta bedöms som en 
förutsättning för att kunna få fram ett 
relevant underlag i en komplex 
fråga. Syftet är att kunna arbeta 
förebyggande från kommun, 
universitet och studentrepresentanter 
och att även kunna tillhandahålla 
underlag till aktörer på 
bostadsmarknaden för 
beslutsfattande om byggnation. 
 


2 Universitetet misslyckas att 
uppnå sina 
rekryteringsambitioner för 
internationella studenter. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade upptäckande åtgärder: 
Enkät till internationella sökande 
 
Etablerade förebyggande åtgärder: 
Marknadsföringsplan/aktivitetsplan 
för internationell studentrekrytering 
samt därtill hörande genomförda 
aktiviteter. 
 
Planerade förebyggande åtgärder: 
Försöka finna alternativa 
stipendiemöjligheter då Svenska 
Institutets stipendier för 
tredjelandsstudenter drastiskt dras 
ner för 2015/2016.  
 
Se över lokala regelverk för att 
bredda möjligheten till alternativa 
utbildningsformer. 
 


3 4 Hög 
risk 


Externa  
relationer 


 
 







6. Studentrekrytering 


Ökade och mer riktade 
marknadsföringsinsatser i 
prioriterade områden. 
 
Översyn av samtliga utbytesavtal 
inom Lunds universitet. 
Framtagande av alternativa ingångar 
för att bredda rekryteringen. Projekt 
med studieförberedande 
masterutbildning pågår. 
 


3 Risk för att otydlighet i den 
strategiska 
utbildningsplaneringen leder till 
att universitetet inte lyckas att 
använda sina 
konkurrensfördelar. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade förebyggande åtgärder: 
Studentrekryteringsprocessen är 
etablerad. 
Utveckling av intern och extern 
kommunikation med målgruppen 
presumtiva studenter på webben 
både på svenska och på engelska. 
 
Planerade upptäckande åtgärder: 
Aktiviteter som ett resultat av 
TrackIT-projektet med 
nybörjarenkät. Analysen visar 
nöjdheten bland studenter inom 
rekryteringsprocessen. 
 
Pågående förebyggande åtgärder: 
Utveckling av webben för 
kommunikation med målgruppen 
presumtiva studenter. Översyn av 
texter och strukturer i LUBAS skall 
ge en bättre helhetsbild av utbudet 
vilket är angeläget då vi går ifrån tre 
ansökningskataloger till en. 
 


3 3 Viss 
risk 


Externa  
relationer 


4 Risk att utbildningsutbudet inte 
harmoniserar med efterfrågan. 
 
 


Hantering: Begränsa risken 
 
Pågående korrigerande åtgärder: 
Pågår en översyn av det strategiska 
utbildningsutbudet på både svenska 
och engelska. Senaste 
ungdomsbarometern ger bra info. 
 
Pågående upptäckande åtgärder: 
Omvärldsbevakning i form av 
marknadsanalyser och enkäter. 
Beaktande av de demografiska 
förändringarna.  


2 3 Viss 
risk 


Utb. 
nämnden 


5 Risk för aktuella händelser som 
påverkar allmänhetens 
uppfattning av Lunds 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade korrigerande åtgärder: 


3 3 Viss 
risk 


Externa 
relationer 


 
 







6. Studentrekrytering 


universitet. 
 
 
 
 


Tätt samarbete med sektionen 
Kommunikation, SAMKOM och 
webb-redaktörer för de sociala 
medierna. 
 
Risk och krisorganisation har 
etablerats internt inom ER rörande 
internationella studenter. 
 
 
Pågående/planerade förebyggande 
åtgärder: 
Värdegrundsarbete inom Lunds 
universitet. 
 
Tät kontakt med studentlund via 
Akademiska föreningen och LUS. 
Samverkan med Lunds kommun 
inför större arrangemang som 
påverkar eller pågår i stadsmiljön. 
Regelbundna möten (LUKLUSLU) 
 


6 Ett föråldrat regelverk som ej är 
anpassat till nuvarande 
förutsättningar vilket begränsar 
Lunds universitets möjlighet att 
konkurrera med kvalitet på den 
globala utbildningsmarknaden. 
 
 
 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade korrigerande åtgärder: 
Arbete på nationell nivå i nätverk 
och organ för att förändra 
regelverket. Samverkan med andra 
myndigheter för att underlätta och 
förändra. Utbildningsinsatser i t.ex. 
migrationsfrågor. 
 
Planerade korrigerande åtgärder: 
Intensifiera ovanstående, befintliga 
åtgärder. Omstrukturering på 
nationell nivå rörande Study 
Destination Sweden. 
 
Handlingsutrymmet för LU har ökat 
med lokala och nationella beslut. 
Ökad flexibilitet för antagning efter 
beslut i Utbildningsnämnden om 
exempelvis möjlighet till separat 
antagning 


3 3 Viss 
risk 


Externa 
relationer 


 


 
 







7. Kvalitet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 


Riskvärdering för riskområde 7: Kvalitet i utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå  
 
Riskägare Prorektor Eva Wiberg 
Riskkoordinator Utvärderingschef (huvudansvarig) Åsa Ekberg 
Referensgrupp Utbildningsnämnden 
Process Utbilda och utveckla studenter Huvudprocess 


Ledningsprocess 
 


 
Centrala uppdrag och mål:  
  
Utbildning med hög kvalitet 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Högskolelag och högskoleförordning 
Nationella föreskrifter 
Internationella riktlinjer 
 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Viss risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
nn


ol
ik


he
t (


1-
5)


 


På
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 (1
-5


) 
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Ansvarig 
1 Risk att universitetet inte kan ge 


en forskningsanknuten och 
tillämpningsanknuten utbildning 
av högsta internationella klass. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade upptäckande 
åtgärder: 
Tematiska studier, 
kursvärderingar, 
alumnstudier, 
utbildningsutvärderingar 
 
Etablerade föreskrivande 
åtgärder: 
Policy- och handlingsplan för 
kvalitetsarbetet, validering 


2 4 Viss 
risk 


Kvalitet och 
utvärdering  


2 Risk att studenter inte får 
möjlighet att förena djup 
ämneskunskap med breddade 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade upptäckande 


2 4 Viss 
risk 


Kvalitet och 
utvärdering  


 


 
 







7. Kvalitet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 


perspektiv och 
omvärldsanknytning. 


åtgärder: 
Tematiska studier, 
kursvärderingar, 
alumnstudier, 
utbildningsutvärderingar 
 
Etablerade föreskrivande 
åtgärder: 
Policy- och handlingsplan för 
kvalitetsarbetet, validering 


3 Risk att universitetet inte kan ge 
studenterna stöd att utveckla 
kommunikationsfärdighet, 
förmåga till informationssökning 
och kritisk analys samt att 
förbereda studenterna för ett 
arbetsliv i förändring, 
entreprenörskap och 
egenskapande verksamhet. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade upptäckande 
åtgärder: 
Tematiska studier, 
kursvärderingar, 
alumnstudier, 
utbildningsutvärderingar 
 
Etablerade föreskrivande 
åtgärder: 
Policy- och handlingsplan för 
kvalitetsarbetet, validering 


2 4 Viss 
risk 


Kvalitet och 
utvärdering  


4 Risk för att universitetet får 
examenstillstånd indragna 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade korrigerande 
åtgärder: 
Kvalitetsmedel och annat 
stöd för att stärka svaga 
miljöer 


1 3 Låg 
risk 


Utb. 
Nämnden  


5 Risk att bristande resurser leder 
till sämre kvalitet på utbildningen 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade korrigerande 
åtgärder: 
Påverka regering och riksdag 
att förändra 
resurstilldelningssystemet, 
fortsatt kvalitetsarbete vid 
fakulteterna samt internt 
effektiviseringsarbete. 


2 4 Viss 
risk 


Utb. 
Nämnden  


 


 
 







8. Kvalitet i utbildning på forskarnivå 


Riskvärdering för riskområde 8: Kvalitet i utbildning på forskarnivå  
 
Riskägare Prorektor Eva Wiberg 
Riskkoordinator Avdelningschef Forskningsservice 


(huvudansvarig) 
Klas Malmqvist 


Referensgrupp Utbildningsnämnden 
Process Rekrytera studenter och bedriva 


utbildning på forskarnivå 
Huvudprocess 


 
Centrala uppdrag och mål:  
Högsta kvalitet i utbildning på forskarnivå 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Högskolelag (1,4 kap HL), och högskoleförordning (kap 5, 6, 7 HF och Bilaga 2 HF)  
Antagningsordning avseende utbildningen på forskarnivå (Dnr LS 2012/719) 
Föreskrifter för utbildning på forskarnivå (dnr LS 2012/718) 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Hög risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
nn


ol
ik


he
t (


1-
5)


 


På
ve


rk
an


 (1
-5


) 


B
ed
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Ansvarig 
1 Risk att forskarstuderanden har 


bristfälliga individuella 
studieplaner vilket kan leda till 
problem vid tvister mellan 
universitetet och den enskilde 
doktoranden 


Planerade förebyggande 
åtgärder: 
Universitetsgemensam 
webbaserad individuell 
studieplan 


4 3 Hög 
risk 


FSI 


2 Risk att förändringar såsom 
avskaffandet av 
utbildningsbidraget, det nya 
arbetstidsavtalet, koncentrering av 
fakultetsanslag till vissa miljöer, 
restriktivitet avseende stipendier 
etc resulterar i minskad volym på 
forskarutbildningen om inte ökade 
fakultetsanslag ges vilket påverkar 
omfattningen av Lunds universitets 


Planerade förebyggande 
åtgärder: 
Samverka med 
Forskningsnämnden 


4 3 Hög 
risk 


Ledn 


 







8. Kvalitet i utbildning på forskarnivå 


forskning.  
3 Risk att orättvisa 


finansieringsförhållanden inom 
forskarutbildningen gör att 
stipendiefinansierade doktorander 
är missnöjda med sin utbildning vid 
Lunds universitet.  


Uppdrag att föreslå förstärkt 
finansiering av stipendiater.  


3 3 Viss 
risk 


Ledn 
Fak 


4 Risk att universitetets 
rekryteringsprocess avseende 
forskarstuderande är bristfällig 
vilket leder till att man inte 
rekryterar de bästa och mest 
lämpade. 


Etablerade föreskrivande 
åtgärder: 
Antagningsordning avseende 
utbildningen på forskarnivå 
dnr I G 9 6251/2004 


3 3 Viss 
Risk 


Ledn 
Fak 


5 Risk att gällande regelverk 
(Högskolelag och 
högskoleförordning) inte efterlevs 
vilket leder till att universitetets 
anseende och varumärke skadas. 


Etablerade föreskrivande 
åtgärder: 
Föreskrifter för utbildning på 
forskarnivå 
Uppföljningsansvar på 
fakulteterna ind studieplaner. 
Trackit 
 


4 2 Viss 
risk 


Ledn 
Fak 


6 Risk att gällande regelverk 
(Högskolelag och 
högskoleförordning) inte efterlevs 
vilket leder till rättsosäkerhet för 
sökande och antagna till 
forskarutbildningen. 


Betona fakulteternas 
uppföljningsansvar avseende 
antagna doktorander och 
individuella studieplaner. 


4 3 Hög 
risk 


Fak 


 







9. Forskningsfinansiering 


Riskvärdering för Riskområde 9: Forskningsfinansiering  
 
Riskägare Stacey Sörensen  
Riskkoordinator Planeringschef (huvudansvarig) 


Sektionschef FSI 
Tim Ekberg 
Klas Malmqvist 


Referensgrupp Forskningsnämnden 
Process Finansiera forskning Huvudprocess 


 
 
Centrala uppdrag och mål:  
Skapa ekonomiska förutsättningar för att bedriva forskning i världsklass med högsta kvalitet. 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Regleringsbrev 
Budgetproposition 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Hög risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
nn


ol
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he
t (


1-
5)
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Ansvarig 
1 Risk att finansieringen av 


”medeldyr” 
forskningsinfrastruktur blir 
lidande pga ändrade 
finansieringsförutsättningar och 
att universitet inte kan hantera 
denna problematik 


Hantering: Begränsa risken 
 
Samplanering och optimering 
inom universitetet vid inköp av 
medeldyr 
forskningsinfrastruktur  
 


4 4 Hög 
risk 


Ledn 
Fak 


 


2 Risk att den stora andelen 
externfinansiering av forskningen 
försvårar universitetet eget 
strategiska arbete 


Hantering: Begränsa risken 
 
Etablerade korrigerande 
åtgärder: 
Politisk påverkan.  
Förebyggande åtgärder: 
Anpassa strategier efter 
omvärldskrav 
  


5 3 Hög 
risk 
 
 
 
 
 
 
 


Ledn 


 







9. Forskningsfinansiering 


3 Risk att oförutsedda kostnader för 
MAX IV uppstår på bekostnad av 
övrig verksamhet. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Pågående korrigerande 
åtgärder: 
Ökad kontroll och uppföljning. 
Äska förstärka statsanslag till 
forskningen. 
 


4 3 Hög 
risk 


Ledn 


4 Risk att den interna fördelningen 
av resurser leder till obalans 
mellan universitetets olika delar, 
vilket gör att universitet inte kan 
leva upp till målet att vara ett 
fullskaligt universitet i 
världsklass.  


Hantering: Begränsa risken 
 
Planerade korrigerande 
åtgärder: 
Bättre spridning vid fördelning 
av nya statliga medel.   


4 3 Hög 
risk 


Ledn 


5 Risk att universitetets 
publiceringar och citeringar 
minskar i storleksordning och 
kvalitet relativt andra lärosäten. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Förebyggande åtgärder: 
Undersök och analysera den 
uppkomna situationen för 
implementera adekvata åtgärder 
 
 


4 3 Hög 
risk 


Ledn 
Fak 
FSI 


 







10. Forskningsinfrastruktur 
 


Riskvärdering för riskområde 10: Forskningsinfrastruktur  
 
Riskägare Stacey Sörensen  
Riskkoordinator Sektionschef  FSI  (ansvarig) Klas Malmqvist 
Referensgrupp Forskningsnämnden 
Process Hantera forskningsinfrastruktur Stödprocess 


 
Centrala uppdrag och mål:  
Utvecklingsområde i strategiska planen: Ökad tillgänglighet till instrument och laboratoriemiljöer ska 
underlätta nya forskningsinitiativ. Universitetet ska ligga i framkant vad gäller samspelet med den digitala 
samhällsutvecklingen. 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Hög risk Viss risk 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
nn
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t (


1-
5)
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Ansvari
g 


1 Risk att anskaffande av 
forskningsinfrastruktur blir 
lidande på grund av ändrade 
finansieringsförutsättningar och 
att universitetet inte kan hantera 
denna förändring. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Planerade korrigerande 
åtgärder: Samplanering centralt 
och mellan fakulteter vid 
anskaffande av ny 
forskningsinfrastruktur 
 


4 
 
 


4 Hög 
risk 


Ledn 
Fak 


2 Risk för att ökade oförutsedda 
kostnader förknippade med MAX 
IV uppstår på bekostnad av övrig 
verksamhet. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Pågående korrigerande 
åtgärder: 
Ökad kontroll och uppföljning 
Äska förstärkta statsanslag 
 


5 3 Hög 
risk 
 
 


Ledn 
 
 
 
 
 


3 Risk att inte ta till vara på de 
möjligheter som ESS, och MAX 
IV ger Lunds universitet. 


Gemensam forskarskola med 
inriktning ” imaging” mellan N, 
LTH och M 


2 3 Viss 
risk 


Ledn 
Fak 


 


 
 







10. Forskningsinfrastruktur 
 


 
 


Koppla ihop materialforskning 
med forskning inom ”cultural 
heritage” m.m. 


4 Risk att inte ta till vara på 
möjligheten att utveckla hela 
universitetet kopplat till den 
goodwill som kommer av 
tillkomsten av ESS och MAX IV. 


Hantering: Begränsa risken  
 
Pågående förebyggande 
åtgärder: 
Gemensamt visionsarbete 
Modell för samverkansprojekt  
Deltagande i nätverk och projekt 
t ex SVS 


2 2 Viss 
risk 


Ledn 


5 Risk att andra stora satsningar 
”per automatik” görs i t ex. 
Mälardalen . 


Hantering: Begränsa risken 
 
Pågående förebyggande 
åtgärder: 
Påverkansarbete på 
forskningsberedningen 
Ökad närvaro i Stockholm 


4 3 
 
 


Hög 
risk 


Ledn 


 
 







11. Innovation och samverkan 


Riskvärdering 2015 - Riskområde 11: Innovation och samverkan  
 
Riskägare Bo Ahren Vicerektor Samverkan 
Riskkoordinator Innovationsdirektör (huvudansvarig) 


Sektionschef Externa relationer  
Linus Wiebe 
Margareta Nordstrand 


Referensgrupp Styrelse/Styrgrupp LU Innovation System 
Process Nyttiggöra ny kunskap  


 
Centrala uppdrag och mål:  
Högsta kvalitet i innovation och samverkan med det omgivande samhället 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Högskolelag och högskoleförordning; Förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning samt föreskrifter 
till förordningen UHRFS 2013:11; Avgiftsförordning (1992:191) 
 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Viss risk 


 
  


 







11. Innovation och samverkan 


 
 


Nr Risk Åtgärder Sa
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Ansvarig 
1 Otydlighet Roller/Ansvar 


Otydlighet i Universitetets interna 
organisation riskerar att försvåra 
för externa organisationer 
(Industri/Offentlig sektor) att hitta 
rätt samarbetsformer med Lunds 
universitet.  
 
Konsekvenserna av denna 
otydlighet blir att samarbetet ofta 
upplevs som okoordinerat och 
fragmenterat.  
Vidare är det idag otydligt hur 
Universitetet interagerar med 
Industrin – detta är idag 
fragmenterat och otydligt vilket på 
sikt innebär att viljan till 
samarbete och värdet av 
samarbete med Lunds Universitet 
urholkas – vilket riskerar att skada 
Lunds Universitets varumärke. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Önskvärda förebyggande 
åtgärder: 
Tydliggörande internt inom 
Lunds universitet vilken 
enhet som har ansvaret för 
universitetets samarbeten 
med externa parter 
(Industri/Offentlig sektor).  
Vem är ansvarig för frågor 
som rör innovation. 
 


4 3 Hög 
risk 


Rektor/Vicerektor  
 
samt  
 
Förvaltningschef & 
Sektionschef FSI. 


2 Student 
Risk att missa entreprenörskraft 
och innovationsförmåga hos 
studenter på grund av otydligt 
ansvar inom organisationen. 
 
Förbättring har skett ang. 
Sannolikheten för denna risk 
eftersom man utökat satsningen på 
Studenter inom 
Innovationsverksamheten. 


Hantering: Begränsa risken 
 
Önskvärda förebyggande 
åtgärder: 
Ge uttalat ansvar och 
dedikerad budget till 
Innovationsverksamheten att 
driva innovations och 
entreprenörsfrågor även för 
studenter sam en utökad 
tilldelning av resurser i nivå 
med den som erhölls för år 
2014 (600 tkr) 
Samla innovationsverksamhet 
mot studenter (VentureLAB 
mm) under samma tak som 
Innovationsverksamheten 
totalt – för att uppnå ett ökat 
samarbete mellan 
studenter/doktorander/forskar
e – vilket är en viktig 
framgångsfaktor. 
 


3 2 Viss 
risk 


Rektor/Vicerektor  
 
samt  
 
Förvaltningschef 
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3 Holdingbolag – Finansiering 
Risk att holdingbolagets 
begränsade finansiella resurser gör 
det svårt att ta till vara alla 
möjligheter att kommersialisera de 
idéer som våra affärsutvecklare 
identifierar i samverkan med 
universitetets forskare.  
Sannolikheten för denna risk har 
sjunkit på kort sikt pga av det 
mycket goda resultat som 
Holdingbolaget uppvisat de 
senaste åren.  


Hantering: Begränsa risken 
 
Önskvärda förebyggande 
åtgärder: 
Arbete för att säkra en 
långsiktig (+3 år) finansiering 
av holdingbolaget.  


3 3 Viss 
risk 


Universitetsstyrelse 


4 Kultur & Meritering 
Risk för missade 
kommersialiseringsmöjligheter 
pga svårigheter att nå fram, samt 
att få gehör för frågor runt 
Innovation beroende på att synen 
på frågor såsom Innovation och 
Kommersialisering  
 


Hantering: Begränsa risken 
 
Önskvärda förebyggande 
åtgärder: 
Kontinuerligt riktat 
innovationsstöd till starka 
forskningsmiljöer (Innovation 
Officer Program) 
Ökat samarbete med 
dekanerna och gemensamt ta 
fram en handlingsplan för att 
öka medvetenheten, och 
incitamenten, hos forskarna 
om LU Innovation System 
uppdrag och erbjudande. 
Verksamheten bör öka sin 
fysiska närvaro på 
fakulteterna.  


3 4 Hög 
risk 


LU Innovation 
System/ 
Vice Rektor 
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5 Uppdragsutbildning - 
Incitament 
Risk att missa möjliga uppdrags-
utbildningar på grund av bristande 
incitamentsstruktur för lärare.  


Hantering: Begränsa risken 
 
Önskvärda förebyggande 
åtgärder: 
Se över möjliga lösningar för 
att göra det med attraktivt och 
möjligt för lärare att ställa 
upp inom 
uppdragsutbildningar.  


3 3 Hög 
risk 


Externa relationer/ 
Personal 


6 Uppdragsutbildning - 
Kommunikation 
Risk att samverkansmöjligheter 
genom uppdragsutbildning missas 
pga svårigheter att nå ut till 
fakulteterna    


Hantering: Begränsa risken 
 
Önskvärda förebyggande 
åtgärder: 
Skapa en samverkansgrupp 
där fakulteterna utser en 
representant så att LUCE 
bättre kan svara mot 
fakulteternas och de externa 
kundernas önskemål samt för 
att förfrågningar som 
kommer in till LUCE ska 
kunna förankras ute i 
verksamheten.  
 
En ökad dialog med 
fakulteterna ökar 
möjligheterna att integrera 
uppdragsutbildning mer med 
den ordinarie verksamheten 
och därigenom se det som ett 
medel för att nyttiggöra ny 
kunskap och samverka med 
det omgivande samhället. 


3 3 Viss 
risk 


Externa relationer 


7 Uppdragsutbildning -  
Otydligt ansvar 
Otydligt vem som ansvarar för 
uppdragsutbildning på 
ledningsnivå vilket innebär en 
svårighet att ökad risk att inte få 
kännedom om ledningens 
prioriteringar samt strategiska 
satsningar.   
 
 
 
 


Hantering: Begränsa risken 
 
Önskvärda förebyggande 
åtgärder: 
Klargöra vem på 
ledningsnivå (person eller 
grupp) som ansvar för 
frågorna och som kan vara 
stöd och diskussionspart till 
LUCE i övergripande frågor, 
samt som följer upp LUCEs 
verksamhet.  
 
 


3 3 Viss 
risk 


Externa relationer/ 
förv. chef 
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Samlad bedömning för riskområdet 
 Några risker klassificeras som hög 


risk. Alla riskerna kommer att över 
tiden bli högre om inga åtgärder 
vidtas. På kort sikt är riskerna 
hanterbara. 


Riskerna kan bara delvis hanteras 
inom ramen för verksamheten. 
Det krävs även åtgärder från 
rektor/förvaltningschefen för att 
minska riskerna. 


3 3 Viss 
risk 
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Riskvärdering för riskområde 12: Arbetsmiljö  
Riskägare Rektor Torbjörn von Schantz 
Riskkoordinator Personaldirektör 


Miljöchef 
Ingrid Estrada-Magnusson 
Claes Nilén 


Referensgrupp Operativa ledningsgruppen och skyddskommittén 
Process Ingår som grund i de flesta huvud-, 


lednings- och stödprocesser.  
Huvudprocess/stödprocess 


 
Centrala uppdrag och mål:  
Ge förutsättningar att kunna bedriva verksamheten med högsta kvalitet i utbildning, forskning, innovation 
och samverkan med det omgivande samhället. 
Stödja ett förebyggande arbete för att förhindra ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå 
en god arbetsmiljö 
Stödja efterlevnad av lagstiftning inom området. 
Åtgärda brister avseende tillståndspliktig verksamhet 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Arbetsmiljölag med tillhörande föreskrifter 
Arbetsmiljöpolicy med handlingsplan 
Med flera lagstiftningar inom specifika verkssamhetsområden, t.ex. Lagen om skydd mot olyckor 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Låg risk Viss risk 


 


Nr Risk Åtgärder Sa
nn


ol
ik


he
t (


1-
5)


 


På
ve


rk
an


 (1
-5


) 


B
ed


öm
ni


ng
  


Ansvarig 
 Risker från 2014      
1 Risk att Lunds universitets 


föreskrifter om fördelning av 
arbetsuppgifter och 
beslutsbefogenheter inom 
arbetsmiljö, miljö och 
säkerhet är otydliga. 
 
Ansvar och uppgifter för 
chefer (ffa prefekt) gällande 
arbetsmiljö är för omfattande 
bland annat på grund av att 
stödmaterial (t ex checklistor 
och processbeskrivningar), 
samt att fakultetsstödet (t ex 
arbetsmiljösamordnare) finns i 
för liten omfattning. 


Åtgärder 2015 
Ta fram förslag till ny fördelning 
av arbetsuppgifter och 
beslutsbefogenheter. 
 
 
Åtgärder som behövs i ett senare 
skede.  
Ny delegation och fördelning av 
arbetsuppgifter. 
Riktade utbildningsinsatser vid 
införandet av ev. ny 
delegering/fördelning 
Central utbildningsplan för 
respektive delegationsnivå samt för 
stödresurser.  
Utveckla stödmaterial. 


4 3 Hög 
risk 


Personal, 
LU 
Byggnad 
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Identifiera, delegera och 
kompetenshöja rollen som 
arbetsmiljösamordnare. 
Revision av införandet av ny 
fördelning bör ske efter två år.  


2 Risk att bristande kompetens 
och engagemang hos 
arbetsmiljöansvarig på alla 
nivåer leder till att den 
psykosociala arbetsmiljön inte 
håller tillräckligt hög kvalitet 
för att bedriva verksamheten 
effektivt.  


Etablerade förebyggande åtgärder: 
Utbildningar kring psykosocial 
arbetsmiljö genomförs för nya 
chefer enligt plan.  
 
Åtgärder 2015: 
Planera för stödjande insatser för 
arbetsmiljöansvariga. 
 
Åtgärder som behövs i ett senare 
skede: 
Införa planerade aktiviteter. 


4 
 


3 
 


Hög 
risk 


Personal/ 
LU 
Byggnad 
 


3 Risk att brister i den fysiska 
och psykosociala arbetsmiljön 
kan medföra svårigheter att 
behålla personal. 
 


Etablerade förebyggande åtgärder:  
Skyddsronder (omfattar både den 
psykosociala och fysiska 
arbetsmiljön) 
SAM-uppföljning 
 
Åtgärder 2015 
Vidareutveckla metodstöd; 
skyddsronder och SAM-
uppföljning. 
 
Åtgärder som behövs i ett senare 
skede: 
Genomföra åtgärder avseende 
bland annat stress och värdegrund. 
Utveckla ytterligare stöd och 
utbildning kring utvecklingssamtal. 
 


2 
 


3,5 
 


Viss 
risk 


Personal  


4 Risk att brister i förebyggande 
arbetsmiljöarbete kan bidra till 
ohälsa och olycksfall samt att 
kvalitet och produktion 
sjunker.  
 


Åtgärder 2015: 
Löpande utbildningsinsatser inom 
rehabilitering. 
Uppföljning av vilka anställda som 
genomgått olika 
arbetsmiljöutbildningar ska ske. 
Mål i handlingsplanen för 2014-
2017 att anvisningar och 
instruktioner för handläggning 
gällande krishantering samt 
kränkande särbehandling tas fram, 
pågår. Handlingsplan hot och våld 
enligt Mål och handlingsplan för 
arbetsmiljöarbetet 2014-2017 -  
Mål 7: Anvisningar och 
instruktioner för hantering av 
krissituationer. 
 


3 3 Viss 
risk 


Personal, 
LU 
Byggnad 







12. Arbetsmiljö 


5 Risk att bristande resurser på 
universitetsgemensam nivå 
kan leda till att verksamheten 
inte får det stöd som behövs 
för arbetsmiljöarbetet, t ex 
avseende information, 
utbildning och riskbedömning. 
 


Åtgärder 2015: 
Påtala brist på 
universitetsgemensamma resurser.  
 
Åtgärder som behövs i ett senare 
skede: 
Hantera resultat av 
arbetsmiljöorganisationsutredninge
n.  


3 
 


5 
 


Hög 
risk 


Personal/ 
LU 
Byggnad 


6 Risk att ansvarig för 
studenternas arbetsmiljö inte 
kan uppfylla sitt uppdrag p g a 
bristande kompetens, 
otydlighet i delegationer, 
resurser, befogenheter. 
Omformulerad risk från 2014.  
 


Åtgärder 2015: 
Inkludera risken i 
arbetsmiljöutredningen.  
 
Åtgärder som behövs i ett senare 
skede: 
Ta fram stöd/verktyg för ansvariga, 
processbeskrivningar, årshjul etc.  
 


3 3 Viss 
risk 


Förv. chef 
 


7 Risk att avsaknad av ett 
systematiskt arbetssätt att leda 
och kontrollera verksamheten 
riskerar att leda till en 
försämrad arbetsmiljö. 
Kvaliteten på uppföljning av 
identifierade psykosociala 
risker är för låg. 


Åtgärder 2015:  
Mål i handlingsplanen för 2014-
2017 att ta fram och implementera 
strategier och metoder för att 
upptäcka tidiga signaler på ohälsa.  
Utveckla stödmaterial  
 
Åtgärder som behövs i ett senare 
skede: 
Möjlighet att avropa stöd och 
insatser.   


2 3 Viss 
risk 


Personal, 
LU 
Byggnad 


8 P g a bristande samverkan 
mellan sektioner i 
förvaltningen och inom de 
olika fakulteterna finns risk 
för ökade stressnivåer. Risk 
från fakulteter och sektioner. 


Åtgärder 2015:  
 
 
Åtgärder i ett senare skede:  
 
 


3 3 Viss 
risk 


Förv. chef 


 
Risker som värderas lågt men som behöver bevakas: 


• Risk att otydlig gemensam värdegrund leder till försämrad arbetsmiljö samt bidra till svårigheter att 
rekrytera och behålla anställda. 


• Risk att bristande samordning mellan det fysiska och psykosociala arbetsmiljöarbetet kan innebära ett 
sämre arbetsmiljöarbete på fakultets- och institutionsnivåer.  


• Risk att identifierade brister i den fysiska utformningen av arbetsplatser inte åtgärdas samt risk att 
arbetsmiljöaspekter inte inkluderas i lokalförsörjningsprocessen. 


• Risker i arbetsmiljön är svåra att identifiera och följa upp då mätbara nyckeldata och mål ofta saknas.  
• Risk att arbetsmiljöpolicyn ej implementeras på central, fakultets- och institutionsnivå. 
• Risk att hälsofrämjande synsätt med visioner, målbilder tappas bort 
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Riskvärdering för riskområde 13: Lokalförsörjning  
 
Riskägare Förvaltningschef Susanne Kristensson 
Riskkoordinator Byggnadschef (Huvudansvarig) Åsa Bergenudd 
Referensgrupp UFLG 
Process Lokalförsörjning Stödprocess 


 
Centrala uppdrag och mål:  
Universitetets lokalförsörjning ska resultera i kostnadseffektiva, attraktiva lokaler och hållbara miljöer med 
god och säker arbetsmiljö som möjliggör högsta kvalitet i utbildning, forskning, innovation och samverkan 
med det omgivande samhället 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Förordningen om statliga myndigheters lokalförsörjning 
LOU 
 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Viss risk Hög risk 


 


Nr Risk Åtgärder Sa
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t (


1-
5)
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 (1
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) 
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Ansvarig 
1 Risk för att LOU förlänger och 


försvårar byggprojekt. Risk för 
överklagande och skadestånd 
 
 
 


Etablerad förebyggande åtgärd: 
Avtalsjurist är anställd sedan 
augusti 2013 
Planerad förebyggande åtgärd: 
SUHF har tillsatt en expertgrupp 
som ska klargöra vad som gäller 
samt lämna förslag på 
rekommendationer för 
handläggningsordning (Lunds 
universitet deltar med 
avtalsjuristen) 
Diskussion med konkurrensverket 
tillsammans med andra lärosätten 
Önskvärd förebyggande åtgärd: 
Fler användbara och generellt 
utformade tomma lokaler. 
(kostnad) 


4 3 Hög 
risk 


LU 
Byggnad 


2 Risk för att forskning och 
utbildning inte kan hålla samma 


Etablerad åtgärd 
SUHF fastighetsexpertgrupp har i 


4 3 Hög 
risk 


LU 
Byggnad 


 







13. Lokalförsörjning 


nivå på grund av ökade 
lokalkostnader då Akademiska 
hus, som har markmonopol i 
Lund, har ändrat strategi och 
uppger att de är som vilket 
fastighetsbolag som helst.  


uppdrag att analyser eventuell 
kursändring  
Önskvärd åtgärd 
Ändrade ägardirektiv  


3 Risk för alltför stora variationer i 
utförandet av lokaplaneringen 
beroende på bristande 
enhetlighet i tillämpningen av 
rutiner  


Planerad åtgärd 
Se över organisation och process 
inom lokalplaneringen 
 


4 3 Hög 
risk 


LU 
Byggnad 


4 Risk för att viktig forskning och 
utbildning inte kan erbjudas 
lämpliga lokaler tillräckligt 
snabbt. Se även risk 1! 
. 
 
 
 


Etablerad förebyggande åtgärd: 
Lokalplan 2014-2016 samt 
Lokalförsörjningsplan revideras 1 
ggr/året ger möjlighet att snabbt 
fånga lokalbehov och se trender. 
Önskvärd förebyggande åtgärd: 
Eliminera riskerna under pkt 1 
Fortsatt arbete med lokalplan och 
dialog med fakulteter 
Fler användbara och generellt 
utformade tomma lokaler. 
(kostnad) 


3 3 Viss 
risk 


LU 
Byggnad 


5 Risk för försämrad fysisk miljö 
när nödvändiga moderniseringar 
måste skjutas på framtiden då 
finansiering saknas för ökade 
lokalkostnader. 
 
 


Etablerad förebyggande åtgärd: 
Lokalplan 2014-16 som visar 
lokalkostnadsprognoser minst fem 
år fram.  
Lokalförsörjningsplan 2015 
innehållande finansiering av 
prioriterade projekt. 
Avsättning till en lokalfond sker 
med10 mkr/år, start 2014. 
 


3 2 Viss 
risk 


LU 
Byggnad 
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Riskvärdering för riskområde 14 Säkerhet  
 
Riskägare Förvaltningschefen Susanne Kristensson 
Riskkoordinator Säkerhetschefen (Huvudansvarig) Per Gustafson 
Referensgrupp UFLG 
Process Ska ingå som grundförutsättning i de flesta huvud-, lednings- och stödprocesser i 


verksamhetens utövande 
 
Centrala uppdrag och mål:  


• att skapa en god säkerhetskultur med förståelse för säkerhetsarbetet. 
• att säkerställa en trygg miljö för anställda, studenter, besökare och samarbetspartners.  
• att verka för säkerhetsbefrämjande rutiner som möjliggör en väl fungerande verksamhet och säkrar 


förutsättningarna för utbildning och forskning. 
• att verka för att kostnader för skador, förluster och förebyggande åtgärder ska bli så låga som 


möjligt 


  Lagar, förordningar och regelverk som påverkar vår verksamhet (externa och interna krav): 
Säkerhetsskyddslagen 
Säkerhetsskyddsförordningen 
Lag om skydd mot olyckor 
Rikspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd 
Föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet 
Förordningen om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap 
Förordning om statliga myndigheters riskhantering 
Förordning om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte 
Säkerhetspolicy, riktlinjer, anvisningar och instruktioner 


 
Riskaptit Värdering för 


riskområdet 
Låg risk Viss risk 
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Ansvarig 
1 
 


Informationssäkerhet 
Risk för att information 
varken är riktig eller 
tillgänglig 


Hantering: Tillse att 
informationssäkerheten i 
systemen uppfyller för 
specifikt system relevanta 
krav.  
 
Planerade förebyggande 
åtgärder: Ökat fokus på 
utbildning enligt handlingsplan 
 
Inrättande av 


4 3 Hög 
risk 


Rektor 
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informationssäkerhetsråd och 
systemägarråd.  
 
 
 
 
 


2 Brandskydd 
Risk för att brand uppstår och 
fel instruktioner ges av 
auktoritet (lärare, etc.), när 
brand uppstår i lokal som 
många studenter uppehåller 
sig i. 


Hantering: Ett noggrant SBA 
(systematiskt 
brandskyddsarbete) ska se till 
att risk för brand minimeras 
och elimineras i utrymmen 
som studenter uppehåller sig i. 
 
Planerade förebyggande 
åtgärder: Kontinuerlig intern 
uppföljning av SBA samt att 
onödig brandbelastning inte 
tillförs utrymmena. Stöd till 
prefekter/brand-
skyddsansvariga att skapa 
utbildnings- och 
övningstillfällen för lärare så 
att inga felaktiga instruktioner 
ges. 


2 4 Viss 
risk 


Prefekter/brand-
skyddsansvariga 


3 Kris- & katastrofhantering 
Risk för att universitetet inte 
kan hantera en plötslig, 
oväntad uppkommen händelse 
av stor allvarlig karaktär.  


Hantering: Kontinuerlig 
utbildning och övning av de 
funktioner som har särskilt 
ansvar, tjänsteman i beredskap 
(TiB), säkerhetsfunktionerna, 
Universitetsgemensamma 
Krisgruppen, kommunikatörer, 
universitetsledningen. 
 
Planerade förebyggande 
åtgärder: Enligt handlingsplan 
(dnr V 2014/463) upprätta LU-
gemensamma rutiner avseende 
akut krisstöd och snabb intern-
kommunikation. 


2 2 Viss 
risk 


Säkerhetschef 


4 Fysisk säkerhet 
Risk för att krav på säkert 
skalskydd motverkar behovet 
av medarbetarnas 
tillgänglighetsbehov. 


Hantering: Avvägning mellan 
säkert skalskydd och 
tillgänglighet görs av den som 
har delegerat säkerhets- och 
ekonomiskt ansvar för 
verksamheten.  
 
Planerade förebyggande 
åtgärder: Ökat fokus på 
utbildning och information 
avseende rutinerna 


4 3 Hög 
risk 


Säkerhetschef 


5 Personsäkerhet 
Risk för att hot och våld 
riktade mot anställd eller 
student inte förebyggs och att 


Hantering: Information om hur 
man ska agera finns på  
medarbetarwebben 
 


4 2 Viss 
risk 


Säkerhetschef 
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adekvat stöd inte ges vid 
uppkommen situation. 


Planerade förebyggande 
åtgärder: Enligt handlingsplan 
(dnr V 2014/463) upprätta 
instruktioner för hantering av 
våld- och hotsituationer 
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Med anledning av Lunds universitets riskvärdering vill personalorganisationerna vid Lunds universitet 


lämna följande kommentar. 


Riskområde	1:	Ledningsprocesser	
Att riskområdet har fått värderingen hög risk kan vi ställa oss bakom, men att man ändå godtar en viss 


risk inom området anser vi vara olyckligt. 


Det saknas en mycket allvarlig risk i listan, nämligen den att Lunds universitet inte efterlever lagar och 


avtal. Detta påpekas under flera av riskområdena och är något vi upplever ofta. 


En annan risk som inte omnämns är bristen på central ledning och styrning. Ansvariga är passiva och 


utövar inte sitt chefskap, vilket leder till att myndighetens olika delar agerar autonomt visavi central 


förvaltning och oberoende av varandra, vilket fått till följd att en och samma fråga behandlas olika på 


olika håll vid myndigheten, d.v.s. myndigheten agerar inte som en myndighet, utan som flera 


myndigheter. 


Brister i ledning och styrning påverkar all annan verksamhet, direkt eller indirekt, vid Lunds 


universitet och därigenom alla de övriga riskområdena som identifierats i detta dokument. 


Riskområde	2:	Hållbara	finanser	
En risk som tas upp under detta område är den ökande skillnaden i resursnivå mellan fakulteterna. 


Detta är ett stort problem men en ledning som tar sitt ansvar för ett brett universitet kunde motverka 


problemet genom en annorlunda resursfördelning. Vissa av de verksamheter som har ekonomiska 


problem är sådana som inte kostar mycket pengar att få på benen igen. Ett brett universitet med 


internationell världsklass tar det ansvaret för hela verksamheten. 


Riskområde	3:	Personal‐	och	kompetensförsörjning	
En risk som bedöms vara hög är att lagefterlevnaden brister. Det håller vi med om. Vi ser stora 


problem i hur frågor kring anställningar hanteras på Lunds universitet. Det gäller allt från hur 


rekryteringar sker, hur arbetsbrist‐ och omplaceringsärenden omhändertas av myndigheten samt 


företrädesrätt vid återanställning. När det gäller den senare frågan har Saco‐S i nuläget ca 190 


tvisteförhandlingar med universitetet för att företrädesrätten inte förhandlas vid återanställning. 


Arbetstidsavtalet nämns som ett hinder för återväxt bland yngre forskare. Arbetstidsavtalet är ett 


kollektivavtal som har förhandlats fram mellan universitetet och personalorganisationerna. Det 


efterlevs dock inte överallt. Även här driver Saco‐S tvisteförhandlingar med Lunds universitet pga 


brott mot kollektivavtalet. Personalorganisationerna ser inte arbetstidsavtalet som en risk. Med 


arbetstidsavtalet har professorer fått mera forskningstid vilket har lett till en större produktion av 


publikationer och därmed större möjlighet för extern finansiering. Extern finansiering ger större 


möjlighet att anställa yngre forskare. 


 







Riskområde	4:	Konkurrens	och	synlighet	
Visionen för universitetet är att vara ett internationellt universitet i världsklass och kunna konkurrera 


om personal. En risk som nämndes under riskområde 3 är att Lunds universitet inte följer de lagar och 


förordningar som finns. Till exempel utlyses inte alla tjänster och ofta finns inte en kravprofil med i 


utlysningen. Hur kan universitetet då konkurrera om personal i världsklass? 


De risker som nämns har till stor del med Max IV, ESS och Medicon Village att göra. Detta är 


materiella saker och innebär inte med nödvändighet att att forskningen blir framstående.  


Finansieringen av dessa projekt tränger undan annan forskning från resten av Lunds universitet. 


 


Riskområde	5,	6	och	7:	Utbildningsfinansiering,	Studentrekrytering	
och	Kvalitet	i	utbildningen	
I dagsläget ges speciellt torra fakulteter alltför lite resurser till undervisningen för att kunna ge en 


fullgod kvalitet. T.ex. ges idag en normalstor kurs på S‐fak 108 klocktimmar för en 7.5 hp kurs. Dessa 


timmar skall då räcka till examinationer, kursansvar och genomförande av själva undervisningen. I 


praktiken läggs betydligt fler timmar från en ansvarstagande lärare. Detta på bekostnad av minskad 


fritid och forsknings‐ och kompetensutvecklingstid. 


Riskområde	8:	Kvalitet	i	utbildning	på	forskarnivå	
Även under detta riskområde nämns att lagar och avtal inte efterlevs och att detta kan skapa 


rättosäkerhet för sökande och antagna. Det finns föreskrifter men dessa efterlevs inte och ingen 


verkar ha mandat att se till att de efterlevs. Återigen avspeglas brister i kompetens ute på 


fakulteterna. 


Riskområde	9:	Forskningsfinansiering	
Vi är eniga med Lunds universitet om att omhändertagandet av denna risk prioriteras. 


Riskområde	10:	Forskningsinfrastruktur	
Vi ser det som en hög risk att MAX IV och andra storsatsningar urholkar universitetets övriga 


verksamheter. 


Riskområde	11:	Innovation	och	samverkan	
En av riskerna som nämns här är otydligheten kring vem som ansvarar för vad inom ledningen och att 


strategiska satsningar och prioriteringar inte blir kända i verksamheten. Detta är ännu ett exempel på 


problemet som vi nämner under första riskområdet, nämligen att det saknas ledning från centralt håll 


så att universitetet framstår som en myndighet. 







Riskområde	12:	Arbetsmiljö	
Arbetsmiljön styrs av ett omfattande och delvis mycket detaljrikt regelverk, som t.ex. 


arbetsmiljölagen, lagar om kemikaliehantering, och inte minst Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 


Regelverket uppställer krav på arbetsmiljön, som varje arbetsgivare har att uppfylla. Dessa krav är 


inte att betrakta som risker i meningen hanterbara hot eller osäkerheter som verksamheten kan vidta 


åtgärder mot för att minimera. Tvärtom, regelverkets arbetsmiljökrav ska ovillkorligen uppfyllas. Att 


analysera och utvärdera arbetsmiljö som risk (med en riskaptit som ”föreslås vara låg risk”), är 


följaktligen missvisande. Lunds universitet har, liksom alla andra arbetsgivare, att säkerställa att 


regelverkets krav på arbetsmiljön uppfylls, utan analys och värdering. Det är däremot adekvat att tala 


om risk och riskhantering när det gäller på vilket sätt Lunds universitet säkerställer att regelverkets 


krav uppfylls. Universitetet har skyldighet att se till att arbetet med arbetsmiljön prioriteras, 


organiseras och leds på så att kravuppfyllelse sker. Utifrån den närmast kaotiska situation som råder i 


dagsläget, måste en värdering av riskområdet i detta avseende resultera i ”hög risk”. 


Ett exempel är myndighetens sätt att fördela resurser, både till fakulteter och till central förvaltning 


samt fakulteternas vidare hantering av de tilldelade medlen tar inte höjd för 


arbetsmiljöproblematiken, då resurser inte avsätts på central nivå för problem som uppstår i 


kapillärerna ‐ forskningsgrupper, institutioner etc.  Det saknas öronmärkta medel som behövs för att 


ta hand om allt från rehabiliteringsärenden till terminalglasögon och friskvård. 


Den psykosociala arbetsmiljön för myndighetens anställda är också ett område där 


personalorganisationerna ser att antalet individärenden ökar som en konsekvens av en otrygg 


arbetssituation, där vi ser hot och våld, trakasserier, rädsla för repressalier som exempel på icke 


ovanliga orsaker till att medlemmar tar kontakt med oss. Minskade resurser för områden som enligt 


lagstiftningen ej kan prioriteras bort ger en orimlig arbetssituation för den kvarvarande personalen, 


vilket utmynnar i psykosociala problem. 


Riskområde	13:	Lokalförsörjning	
Att Lagen om offentlig upphandling (LOU) förlänger och försvårar byggprojekt borde inte vara en risk, 


utan det är universitetets handhavande av LOU som är en risk. Dålig efterlevnad och kontroll av andra 


lagar och avtal skapar risk för dysfunktionella lokaler som i sin tur skapar risk för dålig arbetsmiljö och 


psykosocial arbetsmiljö. 


Riskområde	14:	Säkerhet	
Vi anser att detta riskområde borde ha en hög riskvärdering. Exempelvis saknar universitetet en 


datorpolicy och både Internrevisionen och Riksrevisionen har riktat stark kritik mot detta. Betydelsen 


av säkerhet måste generellt prioriteras upp för att möta alla krav som omvärlden, lagar och regler 


ställer på en trygg och säker arbetsplats. 


	
 


 







 


Avslutning	
 


Många av de risker som nämns i riskbedömningen anser vi är följder av att en stor risk inte nämns 


förutom i bisatser, nämligen att Lunds universitet har brister i dess ledning, styrning och kontroll och 


avseende efterlevnad av lagar och avtal. 


Detta får i sin tur påverkan på samtliga riskområden. Det saknas mandat att kräva att skapade rutiner 


efterlevs och att vägran/okunnighet i organisationen inte ger påföljder. Det finns många risker vid 


Lunds universitet och många har nämnts i riskvärderingen men det finns några risker som inte nämns 


specifikt men som påverkar all annan verksamhet. 


Det saknas en organisation som ger mandat att fatta beslut gällandes universitetsövergripande frågor 


för hela organisationen. Beslut som då kan höja kvaliteten på universitetets hela verksamhet och se 


till att lagar och avtal efterlevs och att resurser används mer effektivt, så att enskilda enheter inte 


bygger upp egna strukturer istället för att utnyttja en gemensam resurs. 


Med de av oss tillkommande identifierade riskerna i riskområde 1 måste detta riskområde vara det 


mest prioriterade riskområdet, då det har en så stor påverkan på hela myndigheten och hur den 


fungerar. 


Med en organisation som även följer upp och kontrollerar fattade beslut menar vi Lunds universitet 


fungerar som en myndighet och agerar därefter. 
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Stämmodirektiv inför stämma i holdingbolaget LU Innovation 
System AB 


Bakgrund 
Lunds universitets styrelse ska årligen vid sitt sammanträde i juni fastställa 
stämmodirektiv inför ordinarie bolagsstämma i LU Innovation System AB 
(”Holdingbolaget”) samt utse stämmoombud.  
Universitetsstyrelsen föreslås utse stämmoombud för den ordinarie bolagsstämman 
i Holdingbolaget och för eventuella extra bolagsstämmor under perioden fram till 
den 31 december 2015 samt besluta om ägardirektiv enligt nedan. 


Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar 


- att till stämmoombud för ordinarie bolagsstämma 2015, samt eventuella 
extra bolagsstämmor under perioden fram till den 31 december 2015, 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 Fåhreus, entreprenör 
Lars Ljungälv, bankdirektör Sparbanken Öresund 
Annika Olsson, professor Lunds universitet 
Roland Andersson, professor Lunds universitet 
Karin Salomonsson, universitetslektor Lunds universitet 
Susanne Kristensson, förvaltningschef Lunds universitet 


2015-05-29  


Lunds universitets styrelse 
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Dnr STYR 2015/680 


PM med förslag till beslut 


Postadress Box 117  Besöksadress Paradisgatan 2  Telefon 046-222 70 24, 046-222 00 00   E-post cecilia.billgren@rektor.lu.se 
Webbadress www.lu.se   
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Damon Tojjar, student utsedd av LUS 
Jonas Gallon, VD Innovator Skåne AB 


 
- att utse Bo Ahrén till ordförande i styrelsen och Lars Ljungälv till 


vice ordförande i styrelsen; samt  
 


- att utse följande personer till revisorer i Holdingbolaget: 
Torbjörn Svensson, revisor 
Johan Rasmusson, revisorssuppleant. 


 
 





















































































































		Stämmodirektiv inför stämma i holdingbolaget LU Innovation System AB






Bilaga 16
























































































































































































































2015-07-31


1


Rektorsinformation 2015-06-12
UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666


• MAX IV High Level Strategic Workshop


• Besök från Uddannelse og Forskningsministeriet i Danmark


• Rektorsuppvaktning 1 maj


• IVA Seminarium (”Har Sverige en universitets- och 
högskolepolitik?”)


• Huvudmannarådet


• Uppsala universitets ledning besökte ledningen


• Myndighetsdialog


• Lena Hallengren besökte LU 13 maj


• VR besökte också LU ledningen 13 maj


Bilaga 5 a







2015-07-31


2


• Lunchmöte SUA (Sveriges Unga Akademiker)


• Besök hos Landshövdingen (m Jonas) m.a.a. besök från Ministern 
för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete


• Invigning 7Tesla magnetkamera


• Möte med ledningen på Malmö högskola


• Lärosäten Syd i Karlshamn


• RL-internat (ledningsutveckling)


• Jubileum S-fak


• Hearing Ledningsutredningen


• FIRS-möte på Sony


• Rektorsuppvaktning


• Doktorspromotion


• Nyckelöverlämning MAX IV


• Diplomeringsceremoni


• University of Queensland besöker LU 9 juni


• Möte med ledningen på Köpenhamns universitet
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EVA


• 21-24 april, STINT-möte i Korea


• 5-8 maj, U21-möte i Chile


• 15-16 maj, LERU Rectors’ Assembly i Geneve


• Intervjuad av franska journalister o franska TV-kanalen ARTE


• UN Internat


• Farewell reception


• NETL – Network for Enhancing Teaching and Learning


• 2-3 juni, LERU Vice Rectors for Learning & Teaching i Lund
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Donat ionsstyre lsen   


Placeringsreglemente för Lunds universitets ändamålsbundna 
donationer  


Lunds universitet förvaltar alltsedan dess tillkomst donerade medel för 
finansiering av företrädesvis forskning och utbildning vid universitetet 
i enlighet med av donatorer angivna villkor. Reglementet är upprättat 
enligt §12 Donationsförordningen. 


Placeringsreglemente anger övergripande mål och regler för hur 
förvaltningen av universitetets donationskapital ska bedrivas. 


1. Placeringsreglementets omfattning


Detta reglemente omfattar samtliga till universitetet donerade medel i 
enlighet med Donationsförordningen (1998:140). Stiftelser med 
anknuten förvaltning till universitetet omfattas inte av detta 
reglemente. För enskilda donationer kan särskilda regler förekomma. 


2. Målsättning


Enligt donationsförordningen ska donationen förvaltas på det sätt som 
är lämpligt med hänsyn till donationens ändamål. 


3 Placeringsregler 


3.1 Värdering 


Samtliga i placeringsreglementets givna restriktioner hänför sig till 
tillgångarnas marknadsvärden, dvs. deras värdering till vid varje 
tillfälle rådande pris-, kurs- och räntenivå. 


3.2 Tillgångssammansättning 


Donationernas portföljers totala tillgångar ska vid varje tillfälle 
fördelas enligt följande: 


Räntebärande värdepapper/-fonder inklusive likviditet, 
normalläge 70 % max 90 %  min 50 %. 
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Aktier/-fonder (se 3.3)  
 normalläge 30 %,  max 50 %  min 10 %.  
 
Undantagna från ovanstående tillgångssammansättning är donationer 
med särskilda donationsbestämmelser.  
 
3.2.1 Enhandsengagemang 
 
Aktier utgivna av ett enskilt företag eller företag ingående i samma 
koncern får maximalt uppgå till 5 procent av det placerade värdet. 
Vidare får ett innehav inte överstiga 5 procent av röstvärdet för 
samtliga aktier i ett och samma företag.  
 
3.2.2   Särskilda riktlinjer vid placering


En godtagbar placering innebär bland annat följande. Placering av 
donationernas medel ska så långt möjligt följa de riktlinjer som 
kommer till uttryck i Global Compacts och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Utgångspunkten är att placeringarna sker i 
värdepapper i företag som respekterar mänskliga rättigheter och 
grundläggande arbetsrättsprinciper oavsett var i världen de verkar.    


Aktiefonder får inte placera i bolag där verksamheten inom utvinning 
av kol, olja och gas utgör mer än 10 % av omsättningen eller vinsten 
(beroende på aktiefondernas regelverk). Placering får inte heller ske i 
tjänstebolag i oljesektorn eller i elkraftbolag med kol och olja om 
omsättningen eller vinsten inom verksamhetsområdena överstiger 50 
%.  
 
3.3 Aktier 
 
Placeringar får endast ske i följande: 
 
- aktier registrerade vid svensk börs 
 
- värdepappersfonder innehållande aktier, enligt lagen (2004:46) om 
 investeringsfonder   
 
3.4 Räntebärande placeringar 
 
Placeringar får endast ske i följande: 
 
- svenska statsobligationer och statsskuldväxlar 
 
- värdepappersfonder innehållande räntebärande värdepapper, enligt 


lagen (2004:46) om investeringsfonder 
  
- universitetets räntekonto eller annat konto i Riksgäldskontoret 
 
 
4. Ansvarsfördelning och organisation 


 
4.1 Ansvarsfördelning 
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För förvaltning av donationer och bidrag, som erhållits i enlighet med 
Donationsförordningen (1998:140) nyttjar Lunds universitet den 
befintliga organisation, som förvaltar Lunds universitets anknutna 
stiftelser.  
 
Universitetsstyrelsen  
 
- ytterst ansvarig för donationsförvaltning 
- inrättar donationsstyrelse och delegerar förvaltningen av 


donationerna till denna 
- fastställer placeringsreglemente 
 
 
Donationsstyrelse  
 
- beslutar i övergripande frågor om verksamhetens inriktning 
- beslutar om förvaltare 
- avger förslag till placeringsreglemente 
- fastställer instruktioner som anger ansvarsfördelning mellan 


donationsstyrelse, förvaltningschef och stiftelseförvaltning 
- fastställer attest- och delegationsordning för den löpande 


verksamheten 
 
Förvaltningschef 
 
- Ansvarar för den löpande förvaltningen med stöd av 


donationsförvaltning 
 


Stiftelsesförvaltning 
 
- verkställer placeringar inom ramen för placeringsreglementet 
- sammanställer underlag för uppföljning utav performance 
 
 
5. Externa förvaltningsuppdrag 
 
Donationsstyrelsen beslutar om förvaltningsuppdrag i enlighet med 
placeringsreglementet. Förvaltarna ska stå under Finansinspektionens 
tillsyn eller motsvarande tillsyn för utlandet. Förvaltningsuppdrag där 
löpande beslut om placeringar fattas av förvaltaren, s k diskretionär 
förvaltning, accepteras. 
 
Förvaltarnas förmåga att uppnå god kapitalavkastning till acceptabel 
risk samt efterlevande av placeringsreglementets regler ska löpande 
utvärderas. 
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Rapport MAX IV juni 2015 


Sammanfattning 


Detta PM om MAX IV kan sammanfattas i nedanstående punkter: 


• MAX IV-byggnationen har väsentligt reducerade byggkostnader, fortskrider
med god fart och fastigheten tillträddes den 1 juni.


• Ytterligare byggnation inom fastigheten har påbörjats för att inrymma fler
strålrör och mer personal.


• Implementeringen av acceleratorteknologin har hittills varit framgångsrik
• Antalet finansierade strålrör är uppe i 13 stycken.
• Positiva förhandlingar pågår med danska universitet om strålrör nr 14.
• Driften säkrad till och med 2018 genom bidrag från Vetenskapsrådet.


Styrelsen i MAX IV-laboratoriet hade sitt senaste styrelsemöte den 19 maj 2015. 
Nästa styrelsemöte äger rum den 8 september 2015. Denna rapport bygger på 
statusrapporten till styrelsemötet den 19 maj.  


Ekonomi 


Fas 1 Acceleratorsystem, infrastruktur mm 


Total budget för fas 1 är totalt på 1 134 miljoner.  Fas 1 innehåller bland annat 
acceleratorsystem, infrastruktur och teknisk utrustning samt projektkostnader mm. 
Acceleratorsystemet beräknas i nuläget bli 25 miljoner dyrare än budget på 896 
miljoner. Ökningen förklaras av högre installationskostnader än beräknat 
2009/2010. Denna fördyrning är ett estimat som kommer att diskuteras vidare inom 
MAX IV-laboratoriet och med projektets finansiärer. Kostnadsökningar avseende 
infrastruktur och teknisk utrustning samt projektomkostnader kommer att 
finansieras via MAX IV-laboratoriets driftsbudget. 


Driftsättning av linjäracceleratorn pågår med bland annat acceleration av 
elektroner. Installation och testning av 3 GeV-ringen pågår och majoriteten av 
komponenterna har levererats. Arbetet är inne i en intensiv fas och genomförs i 
tvåskift. Exempelvis så förlägger ett stort antal elektriker och rörläggare kabel och 
rör/slangar. 19 av de 20 omtalade och världsledande ”akromaterna” har nu 
framgångsrikt installerats. Magnetblocken till den mindre lagringsringen (1,5 GeV) 
har levererats. 


Byggnaderna har uppförts med Fastighets AB ML4 som beställare och hyresvärd 
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 2 
och Lunds universitet som hyresgäst. Etapp 1 i bygg- och anläggningsprojektet 
överlämnades den 1 oktober 2013 i sin helhet till LU/MAX IV-laboratoriet.  
  
Etapp 2 är nu också i allt väsentligt färdigställd. LU/MAX IV-laboratoriet tillträdde 
den 1 juni 2015 slutligen hela hyresobjektet.  
 
Den ekonomiska slutredovisningen pågår inför det slutliga hyresavtalstecknandet 
den 25 maj 2015. Slutprognosen för hyresgrundande anskaffningskostnad är 337 
miljoner kronor lägre än den vid byggstarten 2011 prognostiserade. 
  
Den framtida hyran grundas, utöver på fastighetsägarens marginal samt vunna 
incitament, på marknadsräntan Stibor 3 månader samt för drift- och 
underhållshyran i viss mån på konsumentprisindex, KPI. Stibor 3 månader är för 
närvarande historiskt låg, den 19 maj, -0,222 %.  
 
Som ett led i arbetet under våren 2012 att reducera byggkostnaderna minskades 
byggnadsytorna med sammanlagt ca 3500 m2. MAX IV-projektet har dock 
utvecklats positivare och betydligt snabbare än förväntat. Något av de nu aktuella 
strålrören ryms inte i den avkortade, lilla experimenthallen. Den positiva 
utvecklingen vid laboratoriet som helhet har också inneburit att ökningen av antalet 
anställda gått mycket fortare är tidigare planerat. Sammantaget har detta bedömts 
innebära att lokalerna redan på något års sikt kommer att vara fullt utnyttjade 
varför ytterligare yta nu tillförs genom en komplettering av D-byggnaden.   
 
Kompletteringen av D-byggnaden är nu projekterad och kostnadsberäknad. 
Byggstart skedde den 4 maj 2015 med planerat färdigställande i  augusti 2016. 
Kostnadsbesparingarna i huvudprojektet har medfört att den totala hyran inklusive 
kompletteringen av D-byggnaden ändå väl ryms inom angiven hyresbudget 
 
Fas 2 Strålrörsuppbyggnaden 
 
Fas 2 i projektet omfattar uppbyggnad av sju strålrör, finansierade av Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse med 400 miljoner och universiteten i Sverige med 162 
miljoner, sammanlagt 562 miljoner. Ett åttonde strålrör finansieras av Estland och 
Finland med 3 respektive 1 miljoner euro. Upphandlingsarbetet är omfattande och 
upphandlingsfunktionen har förstärkts tillfälligt. Hittills flyter arbetet på som 
planerat och budgeten ser i nuläget ut att hållas. Huvuddelen av arbetet med 
installationer av strålrör påbörjas under sommaren 2015. 
 
Fas 2 a omfattar ytterligare två helt nya strålrör, CoSAXS och SoftiMAX, och flytt 
av delar och komplettering av tre befintliga strålrör. Finansiering har säkrats 
genom bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 15 miljoner och 
Vetenskapsrådet, 250 miljoner kronor, sammanlagt 265 miljoner.  
 
Uppförandet av samtliga tretton strålrör kommer i hög grad att ske parallellt och 
detta kommer att ställa höga krav på hela MAX IV:s projektorganisation.  
 
MedMAX, som är ett planerat strålrör särskilt designat för medicinsk forskning, 
finansieras delvis från LU. Kostnaderna beräknas till 1 miljon kronor per år 2014-
2023. Andra finansiärer är Region Skåne och Vetenskapsrådet. Positiva 
förhandlingar pågår med universiteten i Danmark om finansiering av strålrör nr 14. 
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Driftkostnader 


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


Driften av de 13 strålrören som är beslutade ingår i driftkostnaden ovan. Det är 
MAX IV:s ambition att finansieringen av driften av nya strålrör ska säkerställas i 
ett tidigt skede. 


Verksamhet 
 
Att notera från MAX IV-styrelsens senaste möte är de strategiska diskussionerna 
avseende den långsiktiga utvecklingsplanen från omkring 2019. Diskussioner förs 
med flera eventuella finansiärer av ytterligare strålrör. Möjliga finansiärer/partners 
kan vara såväl privata som offentliga och också från andra länder. 
Överenskommelser måste vara väl genomtänkta och särskild uppmärksamhet 
måste riktas på access-modeller och de samhörande driftskostnaderna. 
Vetenskapsrådet medverkade på mötet och gav sin preliminära inriktning i 
frågorna. 
 
Risker 
 
I ett så stort och omfattande projekt som uppbyggnaden av MAX IV finns ett antal 
utmaningar att hantera. De övergripande största utmaningarna hittills framgår 
nedan. Riskerna har uppdaterats i enlighet med MAX IV:s senaste statusrapport. 
 
Finansiering 
Driftkostnaderna för MAX IV kommer att bli avsevärt större än för tidigare MAX-
lab. Vetenskapsrådet och Lunds universitet har beslutat bevilja bidrag till 
driftskostnaderna fram till och med 2018. Finansieringsrisken fram till och med 
2018 kan därmed klassas som låg under förutsättning att verksamheten bedrivs 
inom ramarna. Efter 2018 är finansieringsrisken avsevärd med tanke på 
strålrörsutbyggnaden och VR:s bidrag. 
 
Hyresnivå 
Planering pågår för beredskap för hantering av ränterisken om räntorna stiger 
framöver. 
 
Teknik 
Hela uppbyggnaden av MAX IV är tekniskt mycket komplicerad och en stor del av 
anläggningen uppförs med teknik som är helt ny. Exempel på detta är 3 GeV 
systemet. Just denna utmaning hanteras genom samarbeten med bl a CERN och 
ESRF som har goda kunskaper om tekniken.  
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Tidplan 
Förseningar i konstruktion, upphandling eller tillverkning är en utmaning i ett så 
omfattande och komplext projekt som MAX IV. Riskminimering hanteras genom 
kontinuerlig planering, samarbete och kommunikation och hittills har tidplanen 
kunnat följas.  
 
Personal och bemanning 
Dimensionering av projektorganisationen och bemanning av projekten är 
fortfarande de risker som bedömts som störst vad gäller strålrörsuppbyggnaden. 
	  
 








Dnr STYR 2015/580
 


Förva l tn ingschef   


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.  


Stiftelsens angelägenheter ska förvaltas av en styrelse bestående av sju ledamöter. 
En av ledamöterna ska vara ordförande. För varje ledamot utom ordföranden ska 
det finnas en suppleant. Tre av ledamöterna jämte suppleanter ska utses av Lunds 
universitets studentkårer (LUS). Styrelsens ordförande och övriga tre ledamöter 
jämte suppleanter ska utses av styrelsen för Lunds universitet. Mandatperioden är 
tre år, utom för studenternas företrädare för vilken den är ett år. 


Stiftelsens årsredovisning och övriga räkenskaper samt styrelsens och VD:s 
förvaltning ska granskas av två revisorer varav en auktoriserad revisor. Revisorerna 
ska utses av styrelsen för Lunds universitet för en tid av två plus två år. 


Förslag till beslut: 
a) Universitetsstyrelsen beslutar att utse följande ordförande och ledamöter


med personliga suppleanter till styrelsen för Stiftelsen för 
motionsverksamheten vid Lunds universitet för perioden 2015-07-01 – 
2018-06-30: 


Ordförande 
Universitetslektor Erwin Apitzsch, institutionen för psykologi 


b) Universitetsstyrelsen beslutar att utse auktoriserad revisor Anders Thulin
och auktoriserad revisor Ulrika Öst till revisorer för Stiftelsen för
motionsverksamheten vid Lunds universitet för perioden 2015-07-01 –
2017-06-30.


Ledamöter Personliga suppleanter 
Donationschef Klemens Ganslandt, 
Stiftelseförvaltning 


Överläkare och forskare Anna 
Hafström, Institutionen för kliniska 
vetenskaper, Lund 


Professor Kristina Åkesson, 
Institutionen för kliniska vetenskaper, 
Malmö 


Universitetslektor Anita Wisén, 
Institutionen för hälsovetenskaper 


Expert Annette Stambolovski, 
Utveckling 


Universitetsadjunkt Olof Jakobsson, 
Institutionen för handelsrätt 
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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 2015-06-11 fatta 
följande beslut: 


”Universitetsstyrelsen uppdrar åt styrelsens ordförande att efter 
samråd med rektor avge delårsrapport för Lunds universitet 
avseende perioden 1 januari 2015 – 30 juni 2015.” 
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Sekt ionen Ekonomi  


E l isabeth Pupp 
 
 


Analys av det ekonomiska utfallet per den 31 mars 2015 samt 
prognos för 2015 


 Lunds universitet visar per den 31 mars 2015 ett underskott på 265 mnkr
fördelat på 46 mnkr inom utbildning och 219 mnkr inom forskning.
Uppbokning av löpande semesterkostnad har minskat resultatet med cirka 65
mnkr.


 En utbetalning har gjorts till ESS vilket planenligt har påverkat resultatet
genom ett underskott på 145 mnkr. I budgeten är posten fördelad över hela
året.


 Det finansiella resultatet är ett underskott på 2 mnkr.
 I den prognos för helåret som är upprättad i samband med detta


kvartalsbokslut redovisas ett underskott för året på 652 mnkr (budget - 336
mnkr) fördelat på - 73 mnkr inom utbildning (budget - 77 mnkr) och - 579
mnkr inom forskning (budget - 259 mnkr). Förklaringen till den stora
förändringen är främst en ytterligare utbetalning till ESS.


 Beräknat utgående myndighetskapital 2015 är 957 mnkr jämfört med
budgeterat 1 273 mnkr.


 Utfallet på anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas
bli cirka 187 mnkr över regeringens takbelopp för 2015 (så kallad
överproduktion).


 Externa bidragsinkomster uppgår till 694 mnkr för det första kvartalet, en
ökning med 62 mnkr jämfört med föregående år. Oförbrukade bidrag
(inkomna till Lunds universitet men ännu inte ianspråktagna) uppgår till
3 388 mnkr, en ökning med 2 mnkr sedan årsskiftet.


 En minskning av antalet heltidsekvivalenter sedan årsskiftet med 88
heltidsekvivalenter till totalt 6 794 medarbetare.


Resultat per den 31 mars 2015 
Lunds universitet redovisar per den 31 mars 2015 ett underskott på 265 mnkr att 
jämföra med ett budgeterat underskott på 84 mnkr. Vid samma tidpunkt föregående 
år redovisades ett underskott på 85 mnkr. Avvikelsen mot budget förklaras till 
största delen av en utbetalning till ESS och av redovisning av löpande 
semesterkostnader. 
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En planerad utbetalning till ESS på 200 mnkr är gjord under kvartal 1. 
Utbetalningen redovisas som en transferering och innebär att anslagsintäkterna 
minskas. I planeringsförutsättningarna är betalningarna till ESS utlagda med 55 
mnkr per år från forskningsanslaget under perioden 2013 till 2022, men eftersom 
anslaget redovisningsmässigt ska belastas i takt med verkliga utbetalningar 
underbalanserades budgeten med 145 mnkr under 2015. I budgeten är 
underbalanseringen utlagd över hela året medan effekten i sin helhet uppkom under 
kvartal 1. 
 
De regler som gäller för redovisning av universitetets semesterlöneåtagande 
innebär per den 31 mars en bokförd kostnadsökning som minskar resultatet med 
cirka 65 mnkr (63 mnkr 2014), och personalkostnaderna totalt har belastats med 
cirka 106 mnkr. Effekten av löpande semesterkostnader budgeteras inte eftersom 
det för helåret i stort sett inte blir någon påverkan.  
 
Intäkterna per den 31 mars visar på totalnivå avvikelse jämfört med budget främst 
vad gäller anslagsmedel och bidrag. Anslagsmedlen är lägre än budget på grund av 
utbetalningen till ESS, och bidragsintäkterna är högre än budget främst eftersom de 
används för att täcka löpande semesterkostnader. På kostnadssidan visar 
personalkostnaderna ett utfall som är 84 mnkr högre än budget vilket också det 
förklaras av de löpande semesterkostnaderna. Övriga kostnadsposter visar endast 
mindre avvikelser jämfört med budget. 
 
Det finansiella resultatet är ett underskott på två miljoner som förklaras av den 
negativa räntenivå som gäller för räntekontot hos Riksgälden. 
 
Resultat för utbildning och forskning 
 


 
 
Resultatet för utbildning är ett underskott på 46 mnkr vilket är ett 27 mnkr större 
underskott än budgeterat. Avvikelsen förklaras till största delen av ökade 
personalkostnader på grund av löpande semesterkostnader.  
 
I resursfördelningen för 2015 beslutades om ett anslagsunderskott inom 
utbildningen på 33 mnkr, och de kvalitetsmedel på 51 mnkr som fastställdes först i 
regleringsbrevet var ännu inte fördelade till fakulteterna. I det kompletterande 
resursfördelningsbeslut som togs i februari minskades anslagsunderskottet inom 


Utfall Budget Avvikelse Utfall
2015-03-31 2015-03-31 mot budget 2014-03-31


Intäkter 2 018 1 998 20 1 925
Kostnader 2 283 2 082 201 2 010
Resultat -265 -84 -181 -85


Budgeten redovisas i tolftedelar


Resultat per Utfall Budget Avvikelse Utfall


verksamhetsgren (mnkr) 2015-03-31 2015-03-31 mot budget 2014-03-31


Utbildning -46 -19 -27 -36


Forskning -219 -65 -154 -49


Totalt -265 -84 -181 -85


Budgeten redovisas i tolftedelar







 
 
 3 
utbildningen med 22 mnkr finansierat av de särskilda kvalitetsmedlen. Resterande 
kvalitetsmedel fördelades till fakulteterna och utbildningsnämnden som redovisar 
dem i prognosen för året. 
 
Prognosen över anslaget till grundutbildning som är gjord i april visar ett beräknat 
utfall som är cirka 187 mnkr över regeringens takbelopp (så kallad 
överproduktion). Universitetet har sedan tidigare sparat maximalt antal 
prestationer, och 2015 års överproduktion kan därför inte tillgodoräknas.  
 
Resultatet för forskning är ett underskott på 219 mnkr vilket är ett 154 mnkr större 
underskott än budgeterat. Avvikelsen förklaras av att underbalanseringen för  ESS i 
budgeten är utlagd över hela året medan effekten i sin helhet uppkom under kvartal 
1 i samband med utbetalningen. Avvikelsen förklaras också av ökade 
personalkostnader på grund av löpande semesterkostnader. 
 
Resultat per fakultet 
Fakulteternas resultat är lägre än planerat på grund av de löpande 
semesterkostnaderna. Inom utbildningen påverkas resultaten av att inbetalda 
studieavgifter för avgiftstudenter under våren 2015 ännu inte har redovisats till 
fakulteterna och av att kvalitetsmedel som inte budgeterades på fakultetsnivå har 
blivit utbetalda.  
 
Den samhällsvetenskapliga fakulteten visar ett resultat som är sämre än planerat 
inom utbildningen, och eftersom institutionerna har lagt strama budgetar kommer 
fakulteten att noggrant följa utvecklingen under året. 
 
Inom forskningen redovisas underskottet på grund av ESS utbetalningen hos 
Tekniska kst. Här redovisas också särskilda bokslutstransaktioner som har minskat 
resultatet och en stor andel av årets strategiska forskningsmedel som har fördelats 
ut till verksamheten. Dessa forskningsmedel ger sedan fakulteterna en positiv 
avvikelse jämfört med budget.  
  
LTH visar ett bättre resultat än planerat inom forskningen eftersom vissa 
centrumbildningar ännu inte har vidarefördelat vissa intäkter. Dessutom har 
ytterligare tilldelningar som avser hela året erhållits, och tidigare periodiserade 
forskningsprojekt har blivit resultatavräknade.  
 
MAX IV-laboratoriet visar ett bättre resultat än planerat eftersom den budgeterade 
ökningen av lokalkostnader inte blir märkbar förrän i juni månad då lokalen tas i 
anspråk. Planerade kostnader för driftstarten av linjäracceleratorn är inte heller 
utnyttjade i någon större omfattning. 
 
Resultatet för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå och 
uppdelat på utbildning och forskning. 
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Totalt Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


resultat per fakultet 2015-03-31 2015-03-31 2014-03-31


EHL -3 1 -4 2 -5


Humaniora, teologi -7 -6 -1 -5 -2


Juridik 2 0 2 10 -8


Konst, musik, teater -2 -1 -1 -3 1


LTH 18 -10 28 6 12


Medicin -10 -3 -7 -9 -1


Natur -13 -5 -8 -11 -2


Samhällsvetenskap -12 -2 -10 -7 -5


USV -1 -4 3 9 -10


LUKOM 0 0 0 -1 1


MAX IV-laboratoriet 14 0 14 -3 17


Gemensam förvaltning -5 0 -5 1 -6


Tekniska kst -244 -54 -190 -73 -171


Övriga verksamheter    1) -2 0 -2 -1 -1


Campus HBG 0 0 0 0 0


Justering 0 0 0 0 0


Summa -265 -84 -181 -85 -180


1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Biblioteksdirektionen och Universitetsbiblioteket.


Utbildning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


Resultat per fakultet 2015-03-31 2015-03-31 2014-03-31


EHL -6 0 -6 0 -6


Humaniora, teologi -4 -1 -3 -1 -3


Juridik 0 -1 1 9 -9


Konst, musik, teater -3 -1 -2 -4 1


LTH -9 -6 -3 -6 -3


Medicin -1 -1 0 3 -4


Natur -2 -1 -1 3 -5


Samhällsvetenskap -12 -1 -11 -7 -5


USV -5 -3 -2 3 -8


LUKOM 0 0 0 -1 1


MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0 0


Gemensam förvaltning -1 -1 0 -5 4


Tekniska kst -4 -2 -2 -29 25


Övriga verksamheter    1 -1 2 -1 2


Campus HBG 0 0 0 0 0


Justering 0 0 0 0 0


Summa -46 -19 -27 -36 -10
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Externa bidrag 
Lunds universitets bidragsinkomster (inflöde av nya bidragsmedel) per den 31 
mars 2015 uppgår till 694 mnkr, en ökning med 62 mnkr jämfört med samma 
period 2014. Största inkomstökningen jämfört med samma tidpunkt 2014 visar 
MAX IV-laboratoriet och medicinska fakulteten, medan LTH och 
naturvetenskapliga fakulteten visar minskade bidragsinkomster. 
 
Största bidragsinkomsterna för årets tre första månader visar medicinska fakulteten 
(259 mnkr), LTH (131 mnkr) och MAX IV-laboratoriet (105 mnkr).  
 
I följande tabell visas inkomsterna från de största finansiärerna per den 31 mars 
2015.  
 


 
 
Externa bidrag förbrukas inte alltid i samma takt som de inkommer. Den del som 
inte förbrukas redovisas inte i resultaträkningen utan periodiseras och redovisas 


Forskning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


Resultat per fakultet 2015-03-31 2015-03-31 2014-03-31


EHL 3 1 2 2 1


Humaniora, teologi -3 -5 2 -4 1


Juridik 2 1 1 1 1


Konst, musik, teater 1 0 1 1 0


LTH 27 -4 31 12 15


Medicin -9 -2 -7 -12 3


Natur -11 -4 -7 -14 3


Samhällsvetenskap 0 -1 1 0 0


USV 4 -1 5 6 -2


LUKOM 0 0 0 0 0


MAX IV-laboratoriet 14 0 14 -3 17


Gemensam förvaltning -4 1 -5 6 -10


Tekniska kst -240 -52 -188 -44 -196


Övriga verksamheter    -3 1 -4 0 -3


Campus HBG 0 0 0 0 0


Justering 0 0 0 0 0


Summa -219 -65 -154 -49 -170


Inkomst från de Utfall Utfall


största finansiärerna 2015-03-31 2014-03-31 Förändring


Vetenskapsrådet 238 213 25


Region Skåne 38 16 22


Hjärt- lungfonden 30 18 12


EU 30 88 -58


Knut & Alice Wallenbergs stft 28 17 11


Formas 26 22 4


Statens energimyndighet 26 15 11


Cancerfonden 21 20 1


Summa 437 409 28


Totala bidragsinkomster 694 632 62
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som oförbrukade bidrag. Per den 31 mars uppgår oförbrukade bidrag till 3 388 
mnkr, en ökning med 2 mnkr sedan årsskiftet och med 198 mnkr sedan 31 mars 
2014. De senaste årens stora ökning av oförbrukade bidrag har främst ägt rum 
inom MAX IV-laboratoriet.   
 


 
 
Anställda 
Antalet anställda uttryckt som heltidsekvivalenter uppgår i mars 2015 till 6 794 
vilket jämfört med december 2014 motsvarar en minskning med 88. Samtliga 
personalkategorier minskar i någon omfattning med undantag för marginella 
ökningar av lektorer och teknisk personal. Minskningen återfinns främst inom 
kategorierna innehavare av doktorandtjänst, administrativ personal och professorer. 
De största minskningarna av doktorander visas av LTH och fakulteterna för 
humaniora och teologi, medan professorerna främst minskar vid LTH, 
naturvetenskapliga fakulteten och medicinska fakulteten. För vissa fakulteter kan 
minskningen vara tillfällig eftersom det finns tjänster under tillsättning, medan det 
för andra är en mer permanent anpassning till befintliga resurser.  
 
Fördelningen per anställningskategori framgår av nedanstående tabell.  


 
 


Antal heltidsekvivalenter per   


anställningskategori 2015-03-31 2014-12-31 antal %


Innehavare av doktorandtjänst 1 478 1 514 -36 -2,4%


Meriteringsanställningar 295 300 -5 -1,7%


Gästlärare 0 1 -1 -100,0%


Lektor 861 858 3 0,3%


Professor 690 705 -15 -2,1%


Adjunkt 250 254 -4 -1,6%


Annan undervisande och forskande personal 945 950 -5 -0,5%


Administrativ personal 1 437 1 463 -26 -1,8%


Bibliotekspersonal 162 163 -1 -0,6%


Teknisk personal 676 674 2 0,3%


Summa 6 794 6 882 -88 -1,3%


Förändring
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Helårsprognos 2015 
Prognosen för 2015 visar ett underskott på 652 mnkr fördelat med 73 mnkr inom 
utbildning och 579 mnkr inom forskning. Det är en stor förändring jämfört med 
budgeten som totalt sett visade ett underskott på 336 mnkr. Förändringen avser 
forskningen och förklaras av en ökning med 312 mnkr av årets utbetalning till ESS.  
 


 
 
Enligt en tidigare överenskommelse ska universitetet bidra med sammanlagt 550 
mnkr till ESS och detta är i planeringsförutsättningarna utlagt med 55 mnkr per år 
under åren 2013 till 2022. Den verkliga utbetalningstakten är en annan, och i 
budgeten räknade universitetet med att betala ut 200 mnkr under 2015. Eftersom 
anslaget ska belastas i takt med verkliga utbetalningar redovisades ett underskott i 
budgeten på 145 mnkr avseende denna post. I regeringens vårändringsbudget 
föreslogs att universitetet under 2015 skulle utbetala totalt 512 mnkr och att 
universitetet därefter har fullgjort sitt finansieringsåtagande för ESS (inklusive 
uppräkning till 2015 års prisnivå), och det är detta förslag som återspeglas i 
prognosen. 
 
Fakulteterna har endast gjort mindre justeringar i prognosen, och i de flesta fallen 
visar justeringen ett förbättrat resultat tack vare kvalitetsmedel och ytterligare 
tilldelningar. 
 
Tekniska kst visar en försämring av resultatet inom utbildningen eftersom de 
kvalitetsmedel som i prognosen är tilldelade fakulteterna redovisades här i 
budgeten. 
 
Driftskostnaderna visade i budgeten en stor ökning jämfört med föregående år, och 
i prognosen har de ökats ytterligare. Utvecklingen av driftskostnaderna kommer att 
följas noggrant under året. 
 
Vid ett prognostiserat underskott på 652 mnkr kommer myndighetskapitalet per 
den 31 december 2015 att uppgå till 957 mnkr.   
 
Prognosen för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå 
och uppdelat på utbildning och forskning. 
 
 
 
 
 
 
 


prognos budget utfall
(mnkr) 2015 2015 förändring 2014


Utbildning -73 -77 4 -6


Forskning -579 -259 -320 -10


Totalt resultat -652 -336 -316 -16
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Totalt resultat Prognos Budget Avvikelse


per fakultet 2015 2015


EHL 8 4 4


Humaniora, teologi -20 -25 5


Juridik 9 -1 10


Konst, musik, teater -5 -5 0


LTH -38 -41 3


Medicin -13 -10 -3


Natur -14 -20 6


Samhällsvetenskap -9 -8 -1


USV -10 -15 5


LUKOM 1 -1 2


MAX IV-laboratoriet 0 1 -1


Gemensam förvaltning -2 1 -3


Tekniska kst -559 -216 -343


Övriga verksamheter 1) 0 0 0


Summa -652 -336 -316


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


 och Universitetsbiblioteket.


Utbildning Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet 2015 2015


EHL 3 1 2


Humaniora, teologi -4 -5 1


Juridik 3 -3 6


Konst, musik, teater -6 -6 0


LTH -24 -26 2


Medicin -2 -3 1


Natur 0 -4 4


Samhällsvetenskap -7 -5 -2


USV -5 -11 6


LUKOM 2 0 2


MAX IV-laboratoriet 0 0 0


Gemensam förvaltning -3 -5 2


Tekniska kst -30 -6 -24


Övriga verksamheter 0 -4 4


Summa -73 -77 4
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Bilaga 2 Bedömningsrapport 


Forskning Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet 2015 2015


EHL 5 3 2


Humaniora, teologi -16 -20 4


Juridik 6 2 4


Konst, musik, teater 1 1 0


LTH -14 -15 1


Medicin -11 -7 -4


Natur -14 -16 2


Samhällsvetenskap -2 -3 1


USV -5 -4 -1


LUKOM -1 -1 0


MAX IV-laboratoriet 0 1 -1


Gemensam förvaltning 1 6 -5


Tekniska kst -529 -210 -319


Övriga verksamheter 0 4 -4


Summa -579 -259 -320







Bilaga 1


Lunds universitet Ekonomisk rapport per 31 mars 2015 Dnr V 2015/442
(mnkr)


antal 
31-mars-15


antal       31-
dec-14


föränd. 
antal


förändr. 
%


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- utfall utfall Innehavare av doktorandtjänst 1 478 1 514 -36 -2,4


Totalt 31-mar-15 31-mar-15 % budget prognos 31/3 2014 2013 Meriteringsanställningar 295 300 -5 -1,7
Intäkter Gästlärare 0 1 -1 -100,0
Anslag 885 1 037 -152 -14,7 4 148 3 841 4 204 4 104 Lektor 861 858 3 0,3
Avgifter 162 179 -17 -9,4 715 715 724 667 Professor 690 705 -15 -2,1
Bidrag 728 669 60 8,9 2 674 2 744 2 549 2 412 Adjunkt 250 254 -4 -1,6
Finansiella intäkter 1 1 0 -20,0 5 5 24 48 Annan underv & forskande personal 945 950 -5 -0,5
Resultatandelar 0 0 0 0,0 0 0 0 0 Administrativ personal 1 437 1 463 -26 -1,8
Transfereringar och uppbörd 242 113 130 115,1 450 762 352 244 Bibliotekspersonal 162 163 -1 -0,6
Summa intäkter 2 018 1 998 20 1,0 7 992 8 067 7 853 7 475 Teknisk personal 676 674 2 0,3
Kostnader
Personal * 1 299 1 215 84 6,9 4 860 4 859 4 746 4 596 Summa 6 794 6 882 -88 -1,3
Lokaler 248 260 -12 -4,4 1 038 1 063 974 946
Övrig drift 404 407 -3 -0,7 1 628 1 680 1 463 1 464
Finansiella kostnader 3 1 3 500,0 2 2 9 11
Avskrivningar 87 88 -1 -0,6 350 353 325 291
Transfereringar och uppbörd 242 113 130 115,1 450 762 352 244
Summa kostnader 2 283 2 082 201 9,7 8 328 8 719 7 869 7 552


Kapitalförändring -265 -84 -181 -336 -652 -16 -77


Beräknat utg myndighetskapital 1 344 1 525 -181 -11,9 1 273 957 1 609 1 625


* Löpande semesterkostnader uppgår totalt till cirka 106 mnkr, varav cirka 65 mnkr påverkar resultatet (utfallet 31/3)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- utfall utfall
Utbildning 31-mar-15 31-mar-15 % budget prognos 31/3 2014 2013
Summa intäkter 596 631 -35 -5,5 2 525 2 534 2 482 2 405
Summa kostnader 642 651 -8 -1,2 2 602 2 607 2 488 2 495
Kapitalförändring -46 -19 -27 -77 -73 -6 -90


Beräknat utg myndighetskapital 279 306 -27 -8,7 248 252 325 331


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- utfall utfall
Forskning/forskarutbildning 31-mar-15 31-mar-15 % budget prognos 31/3 2014 2013
Summa intäkter 1 422 1 367 55 4,0 5 467 5 533 5 371 5 070
Summa kostnader 1 641 1 432 209 14,6 5 726 6 112 5 381 5 057
Kapitalförändring -219 -65 -154 -259 -579 -10 13


Beräknat utg myndighetskapital 1 065 1 219 -154 -12,7 1 025 705 1 284 1 294


Perioden Helår 2015 Förgående år Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)
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Lunds universitet Dnr V 2015/442


Ekonomisk rapport per 31 mars 2015 med bedömning och kommentarer från respektive fakultet exkl transf (mnkr)                                                          Bilaga 2       
 Utfall utb 


31/3-15
Utfall fo 
31/3-15


Tot Utfall 
31/3-15


Budget 
2015


Prognos 
2015 Fakulteternas kommentarer


Totalt Lunds universitet 
Intäkter 596 1 180 1 776 7 542 7 305
Kostnader 641 1 400 2 041 7 878 7 957
Resultat -46 -219 -265 -336 -652
Myndighetskap. Fak 268 1 029 1 297 1 226 910
Stadskapital mm 11 36 47 47 47
Myndighetskap. Tot 279 1 065 1 344 1 273 957


Ekonomihögskolan  
Intäkter 48 43 91 357 362 Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget
Kostnader 54 40 94 353 354
Resultat -6 3 -3 4 8
Myndighetskapital 24 43 67 74 78  


Humanistiska och teologiska fakulteterna
Intäkter 45 92 137 535 539
Kostnader 49 95 144 560 559
Resultat -4 -3 -7 -25 -20
Myndighetskapital 22 70 92 74 79


Juridiska fakulteten
Intäkter 22 16 38 140 150
Kostnader 22 14 36 141 141
Resultat 0 2 2 -1 9
Myndighetskapital 14 14 28 25 35


Konstnärliga fakulteten
Intäkter 33 11 44 177 179
Kostnader 36 10 46 182 184
Resultat -3 1 -2 -5 -5
Myndighetskapital -7 -1 -8 -11 -11


Lunds Tekniska Högskola  
Intäkter 137 320 457 1 653 1 674
Kostnader 146 293 439 1 694 1 712
Resultat -9 27 18 -41 -38
Myndighetskapital -22 317 295 236 239


Medicinska fakulteten
Intäkter 115 484 599 2 474 2 503
Kostnader 116 493 609 2 484 2 516
Resultat -1 -9 -10 -10 -13
Myndighetskapital 79 262 341 341 338


Naturvetenskapliga fakulteten
Intäkter 33 217 250 1 001 1 029
Kostnader 35 228 263 1 021 1 043
Resultat -2 -11 -13 -20 -14
Myndighetskapital 37 221 258 251 257


Samhällsvetenskap fakulteten
Intäkter 79 60 139 566 568
Kostnader 91 60 151 574 577
Resultat -12 0 -12 -8 -9
Myndighetskapital 38 37 75 79 78


Särskilda verksamheter (USV)
Intäkter 9 44 53 188 206
Kostnader 14 40 54 203 216
Resultat -5 4 -1 -15 -10
Myndighetskapital 9 41 50 36 41


LUKOM
Intäkter 6 7 13 51 54
Kostnader 6 7 13 52 53
Resultat 0 0 0 -1 1
Myndighetskapital -2 9 7 6 8


Max IV-laboratoriet
Intäkter 0 84 84 316 319
Kostnader 0 70 70 315 319
Resultat 0 14 14 1 0
Myndighetskapital 0 12 12 -1 -2


Gemensam förvaltning
Intäkter 41 25 66 816 810
Kostnader 42 29 71 815 812
Resultat -1 -4 -5 1 -2
Myndighetskapital 2 63 65 71 68


Tekniska kst
Intäkter 39 -189 -150 -397 -739
Kostnader 43 51 94 -181 -180
Resultat -4 -240 -244 -216 -559
Myndighetskapital 87 -79 8 36 -307


Övriga verksamheter
Intäkter 5 7 12 146 146
Kostnader 4 10 14 146 146
Resultat 1 -3 -2 0 0
Myndighetskapital -14 20 6 8 8


Campus Helsingborg
Intäkter 3 1 4 15 15
Kostnader 3 1 4 15 15
Resultat 0 0 0 0 0
Myndighetskapital 1 0 1 1 1


Bedömning


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


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


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


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Resultatet inom utbildningsverksamheten ligger i linje med budget medan det förbättrade 
resultatet inom forskningsverksamheten främst utgörs av hittills oförbrukade och/eller 
förskotterade statsanslag samt resultatförda överskott av externfinansierade projekt.


Fakulteten har ökat omsättningen i prognosen. Prognosen av inkomsterna har ökat ännu mer än 
prognosen av intäkterna. Det är glädjande att inflödet av nya externa bidrag fortsätter att vara 
starkt. Helårsresultatet förväntas ganska oförändrat, och effekten av de ökade inkomsterna är 
snarare att de oförbrukade bidragen inte minskar, vilket vi trodde i budgeten.


Ökade intäkter, till största del kvalitetsmedel,ger i kombination med framskjutna anställningar 
inom forskarutbildningen ett förväntat resultat för 2015 som är högre än budgeterat.
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