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Univers i te tss tyre lsen  


Beslut om komplettering av resursfördelning för 2015 


Bakgrund 
Universitetsstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2014-11-07 om resursfördelning 
för verksamhetsåret 2015 och planeringsförutsättningar för forskningen för 
perioden 2016-2018 baserat på budgetpropositionen för 2015. Regeringens 
proposition röstades emellertid ner i riksdagen och Alliansens motion och 
budgetramar blev gällande och formulerades i regleringsbreven i december. Ett 
kompletterande beslut om resursfördelning för 2015 beslutades av styrelsen 2015-
02-13 baserat på regleringsbrevet. Beslutet inkluderade planeringsförutsättningar 
för utbildning 2016-2018. I vårändringsbudgeten 2015 upprepade regeringen 
förslagen från budgetpropositionen till utbyggnad av högskoleutbildningen. 
Riksdagen beslutade om vårändringsbudgeten i juni 2015 utan ändring och 
regeringen beslutade om ändring av regleringsbreven för universitetet och 
högskolor 2015-06-25.  


I sistnämnda regleringsbrevsändring fick Lunds universitet ökat takbelopp för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå med 21 736 tkr och medel för 
kvalitetsförstärkning riktat till utbildningar inom humaniora och 
samhällsvetenskap respektive lärar- och förskollärarutbildningar med 8 679 tkr. 
Resursfördelningsbeslutet för 2015 behöver mot bakgrund av detta kompletteras 
med beslut om disposition av dessa nya resurser. 


Förslaget till kompletterande resursfördelningen har varit föremål för MBL-
förhandling enligt § 11. 


Ökat takbelopp 
Regeringens satsning på utbyggnad av högskolan består dels av medel till 
utbyggnad av ett antal utpekade utbildningar som leder till yrkesexamen och dels 
medel som respektive lärosäte kan använda till egna prioriteringar. De i 
regleringsbrevet anslagna medlen ska användas till utbyggnad under 2015 och 
2016, för sjuksköterskeutbildningen även under 2017. Inom ramen för de nya 
medlen ska Lunds universitet utöka utbildning av sjuksköterskor, 
specialistsjuksköterskor och barnmorskor vid medicinska fakulteten samt 
kompletterande pedagogisk utbildning vid ämneslärarutbildningen.  


Att bygga ut utbildningsprogram kräver framförhållning och planering och en 
alltför omfattande utbyggnad redan under 2015 är inte möjlig att genomföra. Efter 
samråd med medicinska fakulteten föreslås att fakulteten tilldelas ytterligare 3,8 
mnkr för 2015, motsvarande cirka hälften av den ytterligare utbyggnad som 
planeras för 2016. Ämneslärarutbildningen har i redan beslutad resursfördelning 
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för 2015 tilldelats medel som motsvarar den satsning på kompletterande 
pedagogisk utbildning som regeringen nu föreslår fördelas på Lunds universitet. 
Resterande medel sparas till 2016 och används i enlighet med tidigare presenterat 
förslag till resursfördelning för 2016, som universitetsstyrelsen kommer att fatta 
beslut om på kommande möte den 23 oktober. 


 
Kvalitetsförstärkning 
Regeringen satsar 2015 totalt 125 mnkr för kvalitetsförstärkning inom humaniora 
och samhällsvetenskap samt lärar- och förskollärarutbildning. Avsatta medel 
motsvarar en ökning av ersättningsbeloppen till utbildningsområdena humaniora, 
samhällsvetenskap, juridik och teologi med 615 kr, utbildningsområdet 
undervisning med 2 073 kr och utbildningsområdet verksamhetsförlagd utbildning 
med 4 684 kr. Lunds universitet erhåller 8 679 tkr för 2015. Totalbeloppet har 
fördelats mellan lärosäten på basis av ett genomsnitt av antalet avräknade 
studenter inom respektive utbildningsområde åren 2012-2014. Beräknat på samma 
sätt inom universitetet föreslås att medlen fördelas enligt nedanstående 
sammanställning (tkr). 
 
 


EHL HT J K LTH M S  USV ÄLU 
1 930 2 247 1 091 89 276 28 2 821 101 96 


  
 
 
Universitetsstyrelsen föreslås besluta 


- att fördela 3,8 mnkr av ökat takbelopp för utbyggnad av vissa utbildningar 
till medicinska fakulteten,  


- att fördela kvalitetsförstärkningsmedlen enligt tabellen ovan. 
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Expert  Hans Modig   


Redovisning av och synpunkter på processen att utse rektor 
och prorektor 2013/14 


Beredningsgruppen för att utse ny rektor och prorektor har beslutat att skriftligt 
redovisa den gångna processen samt att lämna synpunkter på hur processen 
fungerat.  


Underlaget för redovisningen är protokoll och skrivelser från processen samt 
synpunkter inlämnade av deltagare i beredningsgruppens arbete. Vidare hölls en 
gemensam diskussion med beredningsgruppen 23 april 2015. Författare till 
rapporten är förre akademisekreteraren och förvaltningschefen Hans Modig, som 
varit administrativt ansvarig för två tidigare rektorstillsättningar. 


Inledande synpunkter 
Varje tillsättning av rektor och prorektor har sin egen historia. Nästa process 
påverkas av den tidigare, d.v.s. man försöker ändra processen så att inte samma 
misstag eller irritationer uppstår igen. Vissa moment är dock bundna av yttre 
omständigheter som universitetet självt inte kan påverka. Dit hör t ex att det är 
regeringen som utser rektor efter förslag från universitetsstyrelsen, men det är 
universitetsstyrelsen som utser prorektor.  


Förutsättningar  
Professor Per Erikssons förordnande som rektor för Lunds universitet löpte ut 31 
december 2014. Vid universitetsstyrelsens sammanträde 20 september 2013 
meddelade Per Eriksson att han inte avsåg att kandidera för en förlängning av sitt 
förordnande. Därmed kunde processen för att utse ny rektor och prorektor påbörjas. 


Förutsättningarna för processen att tillsätta rektor enligt HF kap2 § 8 är desamma 
sedan 2002.1  Innebörden är att regeringen anställer rektor efter förslag från 
universitetsstyrelsen, som innan förslaget läggs ska höra lärare, studenter och 
övriga anställda på sätt styrelsen bestämt.  


1 8 § Rektor skall anställas genom beslut av regeringen för högst Sex år efter förslag av 
styrelsen för högskolan. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst 
tre år. 
  Innan styrelsen lämnar sitt förslag skall den höra lärarna, övriga anställda och studenterna 
på det sätt som styrelsen har bestämt. 
   I sitt arbete med att föreslå rektor, skall styrelsen så långt  
Möjligt ta fram såväl kvinnliga som manliga kandidater. Styrelsen skall för regeringen 
redovisa hur Jämställdhetsaspekten har beaktats. Förordning (2002:558) 
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Sedan 2011 ska styrelsen för varje lärosäte fastställa en arbetsordning. I den 
arbetsordning som fastställts för Lunds universitet” (senast reviderad 2014) 
regleras ramarna för processen att utse rektor och prorektor.  
 
Bland annat ska ”hörandet” enligt HF kap 2 § 8 ske genom det 2012 nybildade 
universitetskollegiet. Därtill ska universitetsstyrelsen  


1. inom sig utse en beredningsgrupp 
2. fastställa kravprofil efter hörande av universitetskollegiet 
3. efter beredning och hörande besluta om förslag till rektor och besluta om 


prorektor 
 
Förberedelsearbetet före universitetsstyrelsebeslut om processen 
Avdelningschefen Cecilia Billgren, som administrativt ansvarat för processen, höll 
i oktober 2013 ett första möte med universitetskollegiets arbetsutskott. 
 
Universitetsstyrelsen utsåg vid sitt oktobersammanträde 2013 en interimsgrupp att 
bistå ordföranden Margot Wallström i arbetet med att ta fram förslaget till process 
för rekrytering av ny rektor och prorektor 
 
Styrelsens ordförande hade gruppvisa överläggningar med styrelsens ledamöter, de 
fackliga organisationernas representanter samt med arbetsutskottet. I slutet av 
oktober/ början av november informerades rektors ledningsråd, prefekter m.fl. I 
slutet av november hölls möte med universitetskollegiet, varvid processen som ska 
beslutas av universitetsstyrelsen presenterades och diskuterades.  
 
Vid sitt decembersammanträde beslöt universitetsstyrelsen om processen och utsåg 
beredningsgrupp. Den bestod av styrelsens ordförande, en lärarrepresentant, en 
representant för externa ledamöter och en studentrepresentant. 
 
Närvaro- och yttranderätt gavs till en representant för Lunds universitets 
studentkårer samt till en representant från respektive personalorganisation. 
 
För att säkerställa kommunikationen mellan beredningsgruppen och 
universitetskollegiet beslöts att gemensamma möten skulle hållas med 
beredningsgruppen och universitetskollegiets arbetsutskott och att avstämningar 
skulle ske i samband med större händelser i processen, t ex arbete med kravprofil 
och urval. 
 
Kommentar: Denna del av processen tog ca två månader. Förberedelserna var 
noggranna. Beslutet var förankrat.  
 
Synpunkter finns på beredningsgruppens sammansättning. Framförallt gäller detta 
att endast en lärarrepresentant ingick. I gruppen  fanns fyra ordinarie ledamöter. 
Men i gruppen hade därtill lika många närvaro- och yttranderätt; en student samt 
tre representanter för personalorganisationerna.  
 
Kommunikation 
Information om processen gick ut till samtliga anställda genom mail från styrelsens 
ordförande samma dag som styrelsen fattade sitt beslut. En websida skapades i 
december 2013, där processen fortlöpande kunde följas.  
 
LUM intervjuade ordföranden om rektorsrekryteringen i sitt februarinummer.  
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I slutet av juni informerades samtliga anställda och studenter om vilka kandidater 
som skulle gå vidare till universitetskollegiets utfrågning 
 
Universitetsstyrelsen informerades vid varje sammanträde.  
 
Universitetskollegiets ordförande hölls fortlöpande informerad om arbetet i 
beredningsgruppen. Möten hölls med universitetskollegiets arbetsutskott. 
Beredningsgruppen deltog även i ett sammanträde med universitetskollegiet i juni 
2014. 
 
Kommentar:  
I jämförelse med tidigare rekryteringsprocesser lades ett betydande arbete ned på 
information under processens gång. 
 
Kravprofilen  
Enligt Lunds universitets arbetsordning 2.7 ska beredningsgruppen ta fram 
kravprofiler för rekrytering av rektor och prorektor. En första diskussion om 
kravprofil ägde rum i beredningsgruppen i början av januari, varefter ledamöterna 
sände in förslag som bearbetades av Cecilia Billgren och Julia Edgerton från 
sektionen Personal, som deltog i arbetet som rekryteringsexpert. Kravprofilen 
bearbetades igen och utsändes till beredningsgruppen och universitetskollegiets 
arbetsutskott, varefter den diskuterades i universitetskollegiet. Beslut fattades i 
universitetsstyrelsen vid dess februarisammanträde.  
 
Processen tog en dryg månad. Under denna tid hade beredningsgruppen tre 
sammanträden samt ett tillsammans med universitetskollegiets arbetsutskott. 
Universitetskollegiet sammanträdde en gång. 
 
Kommentar: 
I efterhand upplevdes kravprofilen som alltför exkluderande. Den slog ut mer 
okonventionella kandidater genom de höga och distinkt formulerade formella  
kraven både när det gällde erfarenhet av akademiskt ledarskap och vetenskaplig 
meritering. Formuleringen av kravprofilen blev också en dragkamp om inflytande 
mellan universitetskollegium och beredningsgrupp.  
 
Konsult 
I sitt beslut om processen öppnade universitetsstyrelsen för möjligheten att utnyttja 
konsulthjälp. I början av februari diskuterade beredningsgruppen frågan om 
konsult. I slutet av månaden gjordes en anbudsförfrågan. Sektionen Personal gavs i 
uppdrag att upphandla konsulttjänster rörande djupintervjuer, testning och 
referenstagning. Konsulterna arbetade med detta och med de kandidater 
beredningsgruppen beslutat om under juni månad. Rapport lämnades i slutet av 
juni. 
 
Kommentar: Att anlita konsulter är diskutabelt. Kritiken mot konsulternas 
referenstagning var hård. Tester och djupintervjuer bekräftade beredningsgruppens 
uppfattning om olika kandidater. Konsulterna hade inte i uppdrag att söka 
kandidater. Om detta rådde betydande enighet inom beredningsgruppen. I 
efterhand ifrågasattes dock detta beslut. (Se nästa punkt.)  
 
Sökandet efter kandidater 
Anställningen som rektor ledigkungjordes under mars månad 2014. Den 
annonserades i dagspress i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt i SULF-
tidningen. På universitetets web-plats fanns utförlig information. 
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Under ansökningstiden men även därefter hade universitetets anställda samt 
studenter möjlighet att föreslå kandidater. Även beredningsgruppen har deltagit i 
arbetet att söka kandidater. 
 
Sju behöriga, fem män och två kvinnor, ansökte om anställningen. Utöver dessa 
har omkring 30 namn, varav knappt hälften kvinnor, diskuterats under hela 
processen. Det senast inkomna förslaget kom i månadsskiftet maj/juni, d v s efter 
beredningsgruppens information och möte med universitetskollegiet. 
 
Kommentar:  
Det är tveksamt om annonseringen i pressen var värd priset (ca 400 000 kr). 
Det har förvånat beredningsgruppen att så få som sju behöriga personer ansökte 
självmant. Det var därutöver trögt att nominera kandidater, som var villiga att 
kandidera även om de upplevde det som positivt att ha blivit tillfrågade. 
 
Något lärosäte har prövat att arbeta med en ”search committe”. Beredningsgruppen 
har i någon mån fungerat som en sådan. 
 
Offentlighet 
Frågan om att offentligt publicera listor på kandidater i skilda faser av 
rekryteringsprocessen är kontroversiell. Här finns en motsättning mellan 
kandidaternas önskemål om sekretess under pågående process och kravet på 
öppenhet från universitetskollegium, anställda, studenter och allmänhet.  
 
En begäran inkom om utlämnande av namn och tjänstetitel på fem som nominerats 
till anställningen som rektor och som kvarstod i urvalsprocessen. Universitetet 
avslog denna begäran. Beslutet överklagades hos kammarrätten som avslog 
överklagandet. 
 
Urval av kandidater 
Den 1 april hade sju personer anmält sig som sökande. Därutöver hade ett tjugotal 
nominerats. De nominerade kontaktades och fem av dem svarade att de stod till 
förfogande. 
 
Universitetskollegiets arbetsutskott framförde vid sitt sammanträde 3 april krav på 
att vara delaktiga i framtagande av de personer som skulle kallas till intervju. 
 
I mitten av april beslöt beredningsgruppen, vilka kandidater som skulle kallas till 
intervju. Det blev sju, varav fyra män och tre kvinnor. Ev. flera kunde tillkomma. 
 
Efter mötet informerades arbetsutskottet av beredningsgruppens ordförande. 
 
Därefter kontaktades de utvalda för att höra om de var intresserade av att bli 
intervjuade, vilket de var. Intervjuer ägde rum den 20 och 21 maj. Sedan fördes 
kandidaterna vidare till konsultstödet för djupintervjuer, testning och 
referenstagning. Konsultrapport förelåg i mitten av juni.  
 
Styrelsen informerades 17-18 juni. Skriftlig information till universitetskollegiet 
över vilka kandidater det hade att yttra sig över sändes ut den 23 juni. Det var fyra, 
varav två män och två kvinnor.  
 
Universitetskollegiet intervjuade de fyra kandidaterna den 22 augusti och beslöt 
om vem som skulle förordas 8 september. Beredningsgruppen sammanträdde den 
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10 september. Den beslöt efter en sammantagen bedömning föreslå 
universitetsstyrelsen att till ny rektor föreslå regeringen utse Torbjörn von Schantz. 
Så skedde vid universitetsstyrelsesammanträdet den 19 september 2014. 
 
Kommentar: Urvalsprocessen tog fyra månader. Det offentliga förslaget som 
universitetskollegiet skulle ta ställning till var känt i två månader före 
universitetskollegiets hearings och omröstning. 
 
Universitetskollegiets hearings var väl förberedda. Omröstningsförfarandet hade 
beslutats av universitetskollegiet redan i januari. Omröstningen denna gång blev 
enkel eftersom en kandidat fick en majoritet av rösterna redan i första omgången.  
 
Prorektor 
Prorektor tillika rektors ställföreträdare utses genom beslut i universitetsstyrelsen. 
Befattningen som prorektor är ett uppdrag och inte en anställning. Det är först 
under den senaste mandatperioden som befattningen som prorektor omfattat heltid. 
 
Universitetsstyrelsen underströk i sitt beslut i december 2013 om processen för 
rekrytering av rektor och prorektor att det är viktigt att både rektor och prorektor är 
personer som utses i kraft av egen kompetens för uppdraget. Dessutom är det 
nödvändigt att rektor och prorektor kompletterar varandra och är ett fungerande 
team.  Det betydde bl.a. att den kravprofil som togs fram för rektor  skulle beakta 
den samlade profilen för rektor och prorektor.  
 
Vid sitt februarisammanträde 2014 fastställde universitetsstyrelsen processen för 
utseende av prorektor. Det innebar att processen skulle starta när processen att utse 
rektor var i sitt slutskede, d v s september 2014. Processen skulle vara helt i linje 
med den som gällde för rektor, d v s 1. Fastställande av kravprofil, 2. Ansökan och 
nomineringstid, 3. Urval, 4. Intervjuer UK, 5. Omröstning i universitetskollegiet, 6. 
Beslut i universitetsstyrelsen. 
 
Beslutet om kravprofilen för prorektor bereddes huvudsakligen genom mail-
korrespondens inom styrelsen och universitetskollegium. Ett förslag sändes ut efter 
sammanträde med beredningsgruppen och arbetsutskottet. Kvalifikationskraven 
blev desamma som för rektor. Men i ingressen betonades att prorektor är rektors 
ställföreträdare och att de två förutsätts arbeta som ett team. Slutligen tillades att 
eftersom den som förslagits till rektor är man sågs gärna kvinnor som sökande till 
prorektorsuppdraget.  
 
Vid ansökningstidens utgång hade ingen ansökan inkommit. Av de som nominerats 
förklarade sig fem personer villiga att åta sig uppdraget som prorektor. Efter 
intervjuer och referenstagning fanns det enligt beredningsgruppen två personer som 
i högre grad än övriga kandidater  uppfyllde kravprofilen. Universitetskollegiet 
hade intervjuer med dessa två och röstade fyra dagar därefter.  Dagen därpå beslöt 
beredningsgruppen förorda Eva Wiberg som prorektor för den tid Torbjörn von 
Schantz är förordnad som rektor. Universitetsstyrelsen fattade sitt beslut om att 
utse Eva Wiberg till prorektor den 12 december 2014. 
 
Kommentar: Processen att utse prorektor blev förhållandevis kort (tre månader). 
Synpunkter fanns på att rektor/prorektor borde ha rekryterats i par. Ett sådant 
förfaringssätt har förekommit vid dekanval.  
 
Vid Köpenhamns universitet utser universitetsstyrelsen prorektor(er) efter förslag 
från rektor. Förslaget ska beredas genom en beredningsgrupp i vilken rektor är 
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ordförande och tillika själv utser ytterligare två ledamöter. Rektor beslutar vem av 
prorektorerna som ska vara hans ställföreträdare. Det är ett annat sätt att tillgodose 
kravet på team. 
 
I Lund har vi fått en annan tradition genom att universitetsstyrelsen beslutar om 
prorektor och också beslutat i arbetsordningen om beredningsprocessen. Däremot 
utser i Lund rektor ensam vicerektorer. Systemet med vicerektorer infördes 2004.  
 
Sammanfattning och synpunkter 
De flesta som deltagit anser att processen genomförts väl. Likväl finns synpunkter 
värda att beakta. 
 
Några anser att processen borde ha inletts i universitetsstyrelsen med en diskussion 
om vilka uppgifter ledningen för universitetet står inför. En sådan diskussion skulle 
ha gjort det enklare och tydligare att utforma kravprofilen.   
 
De flesta anser att tiden processen tagit varit alltför lång. I synnerhet blev tiden för 
att göra urval av kandidater alltför lång. Det gick två månader mellan det datum då 
slutkandidaternas namn publicerades tills dess att de intervjuades i 
universitetskollegiet. Det gick ytterligare en månad innan styrelsen fattade sitt 
beslut. Därefter tog det två månader innan regeringen förordnade rektor.  
 
Ett par av de kandidater som förekom vid utseendet av rektor har i efterhand 
uttryckt mycket starkt missnöje med processen. Alldeles uppenbart har de inte 
förutsett – eller givits förutsättningar att förutse – vad det skulle komma att 
innebära för dem personligen att kandidera i en process som både var mycket 
öppen och mycket långdragen.  
 
Det borde göras upp ett tidsschema, bl a med precisa datum fastställda för 
sammanträden, på ett tidigt stadium.  
 
En ambitiös kommunikationsplan gjordes upp. Kommunikationen var klart bättre 
än vid tidigare rektorstillsättning. 
 
Vid rektorsrekryteringen 2008 bestod styrelsens beredningsgrupp av nio personer 
(en majoritet av styrelsen) samt representanter för personalorganisationerna. Denna 
grupp var för stor. Det var en anledning till att beredningsgruppen denna gång blev 
bara fyra personer samt lika många som inte var ledamöter. Det gjorde att 
proportionerna blev sneda. 
 
Vid t.ex. Karolinska institutet har personalorganisationerna närvaro- och 
yttranderätt för en representant. 
 
Denna process var den första som universitetskollegiet fungerade som 
hörandeförsamling för rekrytering av rektor. Det innebar klara förbättringar. 
Tidigare har hörandeförsamlingars arbete startat med långa procedurdiskussioner 
om arbetsformer mm. Här fanns nu ett forum som fungerat tidigare vid utseende av 
lärarrepresentanter och av prorektor. Det fanns en arbetsordning, 
sammanträdesordning och röstförfarande fastlagd. Kollegiet var helt enkelt mera 
sammansvetsat än den tidigare hörandeförsamlingen. 
 
Det finns dock synpunkter på beredningsgruppens respektive arbetsutskottets roller 
och uppgifter. Här bör ett klargörande göras i universitetets arbetsordning. Men 
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kommunikationen mellan beredningsgruppen och arbetsutskottet är svår om krav 
finns på sekretess. 
 
Konsultstödet gav inte mer än en bekräftelse på den uppfattning 
beredningsgruppen hade om de olika kandidaterna. Konsultstödet hade inte i 
uppgift att söka kandidater och var inte heller kompetent för detta. 


Det var svårt att få fram flera kandidater utanför universitets egen krets i vid 
mening. Andra universitet, t.ex. Karolinska institutet har använt sig av en search 
committe,. “Denna search committee har utsetts av konsistoriet, med uppgift att 
söka, bedöma och för styrgruppen föreslå̊ lämpliga kandidater till uppdragen som 
rektor och prorektor. Till ”Search Committee” skall utses personer som är väl 
förtrogna med det medicinska vetenskapsområdet.”  


Inför urvalet anordnade studenterna en särskild hearing av de nominerade och 
sökande som ville ställa upp. Att studenterna valde en egen väg utanför 
beredningsgruppen och universitetskollegiet ogillades starkt av övriga i 
beredningsgruppen och personalorganisationerna. 
 
Några har fört fram synpunkten att det hade varit lämpligt att presentera Torbjörn 
von Schantz i universitetsstyrelsen innan beslutet fattades. 
 
Slutligen i Lund har det blivit tradition att prorektors uppdrag följer rektors samt att 
prorektors uppdrag avslutas om rektor avgår i förtid. Även vicerektorers uppdrag 
har i praktiken avslutats med sittande rektor. 
 
För verksamheten innebär detta att hela ledningen byts ut vid ett och samma 
tillfälle. Det innebär ett brott i kontinuiteten. Under en övergångstid sjunker 
aktiviteten påtagligt. Det är en nackdel. Uppvägs detta av att en helt ny ledning 
tillträder? 
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Delårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2015 
 
Lunds universitet redovisar här delårsrapport för perioden 1 januari 2015 – 30 juni 2015 samt 
resultatprognos för helåret 2015. Rapporten är upprättad i enlighet med förordning om 
årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) samt regleringsbrev för budgetåret 2015 med 
tillkommande regeringsbeslut. 
 
Styrelsens ordförande Jonas Hafström som fattar beslut om denna delårsrapport tillträdde den 
1 mars 2015. 
 
Sammanfattning 
 
Lunds universitet har under de senaste åren haft en stark ekonomisk utveckling som fortsätter 
under 2015. Det är framför allt inom forskningen som verksamheten ökar genom framgångar i 
att få forskningsmedel både från statsmakten och från externa bidragsgivare, men den stora 
andelen externfinansiering innebär också en utmaning för universitetet i form av ett ökat 
samfinansieringsbehov till forskningsprojekt och infrastruktur. Uppbyggnaden av MAX IV-
laboratoriet är en del av universitetets expansion och det är här som en stor andel av de 
oförbrukade bidragen redovisas.   
 
Universitetets myndighetskapital minskar kraftigt under 2015 genom det ovillkorade 
kapitaltillskott på 512 mnkr som utbetalas till European Spallation Source ESS AB. I 
planeringsförutsättningarna är betalningarna utlagda med 55 mnkr per år under perioden 2013 
till 2022. Myndighetskapitalet kommer framöver också att tas i anspråk för de ändamål som 
fakulteterna planerar med syfte att skapa högkvalitativ verksamhet.   
 
Inom utbildningen har universitetet ett mycket högt söktryck men otillräckliga resurser, och 
fakulteterna arbetar med att få en utbildningsverksamhet som är i ekonomisk balans samtidigt 
som den håller högsta möjliga kvalitet. Önskemål om ett höjt takbelopp och höjda 
ersättningsnivåer har framförts till regeringen. I den senaste prognosen över anslaget till 
utbildning beräknas utfallet för 2015 bli cirka 110 mnkr över regeringens takbelopp.    
 
Resultatet per den 30 juni visar ett underskott på 255 mnkr (underskott på 102 mnkr per den 
30 juni 2014) fördelat på 59 mnkr inom utbildningen och 196 mnkr inom forskningen. 
Bokföringen av universitetets kostnader för semesterlöneåtagande har belastat resultatet med 
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 2 
cirka 89 mnkr, vilket innebär att universitetet skulle ha visat ett underskott på 166 mnkr 
(underskott 4 mnkr 30 juni 2014) om hänsyn inte togs till denna post.  
 
Prognosen för 2015 visar en fortsatt expansion främst inom forskningen. Det prognostiserade 
utfallet för året är 521 mnkr i underskott fördelat på 61 mnkr inom utbildning och 460 mnkr 
inom forskning. Det stora underskottet inom forskningen förklaras främst med utbetalningen 
av ovillkorat kapitaltillskott till ESS AB.  
 
Resultat per den 30 juni 2015 
 
Lunds universitet redovisar ett underskott på 255 mnkr för första halvåret 2015 att jämföra 
med ett underskott på 102 mnkr för första halvåret 2014, se nedanstående tabell. För en mer 
detaljerad redovisning, se resultaträkningen på sidan 8. Intäkter och kostnader i tabellen 
inkluderar transfereringar och uppbördsverksamhet. 
 


 
  
De regler som gäller för redovisning av universitetets semesterlöneåtagande medför att 
personalkostnaderna per den 30 juni belastats med cirka 156 mnkr (168 mnkr 2014) varav 
cirka 89 mnkr (98 mnkr 2014) har påverkat (minskat) resultatet. Denna effekt försvinner under 
andra halvåret och kvarstår alltså inte vid årsskiftet. Det betyder att resultatet för första 
halvåret skulle visa ett underskott på 166 mnkr (underskott 4 mnkr 2014) om hänsyn inte togs 
till denna post. 
 


 
 
Verksamheten inom utbildningen är, mätt i ekonomiska termer, relativt oförändrat jämfört 
med föregående år och visar ett underskott på 59 mnkr i linje med den planering som är gjord. 
Resultatet är påverkat av att viss utbildning alltjämt är kapitalfinansierad, och också av de 
särskilda kvalitetsmedel på 51 mnkr som universitetet erhållit.  
 
Universitetet har ett mycket högt söktryck men otillräckliga resurser inom utbildningen. De 
senaste åren har fakulteterna arbetat med att få en utbildningsverksamhet som är i ekonomisk 
balans samtidigt som den håller högsta möjliga kvalitet, men det är en uppgift som tar tid att 
genomföra. Önskemål har framförts till regeringen om ett höjt takbelopp och höjda 


30 juni 30 juni Förändring Förändring
Resultat (mnkr) 2015 2014 %


Intäkter 4 098 3 910 188 4,8%
Kostnader 4 353 4 012 341 8,5%
Resultat -255 -102 -153


Resultat 30 juni 30 juni Förändring Förändring
per verksamhetsgren (mnkr) 2015 2014 %


Utbildning
Intäkter 1 216 1 211 5 0,4%
Kostnader 1 275 1 265 10 0,8%
Resultat -59 -54 -5


Forskning
Intäkter 2 882 2 699 183 6,8%
Kostnader 3 078 2 747 331 12,0%
Resultat -196 -48 -148


Totalt resultat -255 -102 -153







 
 
 3 
ersättningsnivåer. I den prognos över anslaget till utbildning som beslutades i april beräknas 
utfallet för 2015 bli cirka 110 mnkr över regeringens takbelopp. Universitetet har sedan 
tidigare sparat maximalt antal prestationer, och kan därför inte ekonomiskt tillgodoräkna sig 
värdet av årets så kallade överproduktion.  
 
Verksamheten inom forskningen fortsätter att öka och redovisar ett underskott på 196 mnkr. 
Underskottet förklaras framförallt av att universitetet har lämnat ett ovillkorat kapitaltillskott 
till European Spallation Source ESS AB på 200 mnkr. I universitetets 
planeringsförutsättningar är betalningarna till ESS utlagda med 55 mnkr per år under perioden 
2013 till 2022, men i redovisningen belastas anslaget i takt med verkliga utbetalningar. 
Ytterligare utbetalning har gjorts under juli månad 2015. 
 
Den externfinansierade forskningen fortsätter att öka och därigenom också behovet av 
samfinansiering. För fakulteterna och för universitetet som helhet är det ökande 
samfinansieringsbehovet en allt större utmaning. En annan utmaning är behovet av gemensam 
och fakultetsövergripande forskningsinfrastruktur, och i universitetets resursfördelning avsätts 
medel för detta. 
 
Verksamhetens intäkter och kostnader 
 


 
 
Verksamhetens intäkter uppgår till 4 098 mnkr inklusive transfereringar vilket är en ökning 
med 188 mnkr jämfört med delåret 2014. 
 
Intäkter av anslag uppgår till 1 969 mnkr vilket är en minskning med 130 mnkr jämfört med 
30 juni 2014. Anslaget har som vanligt uppräknats med pris- och löneomräkningen, och 
innehåller också de särskilda kvalitetsmedel på 51 mnkr som tilldelats utbildningen. 
Anledningen till minskningen av redovisade anslagsintäkter är att ett ovillkorat kapitaltillskott 
till ESS AB på 200 mnkr har belastat denna post. Kapitaltillskottet redovisas också under 
transfereringar och förklarar den stora ökningen av denna post jämfört med föregående år. 
 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat med 21 mnkr och uppgår till 370 mnkr. 
Avgifter som har ökat är bland annat intäkter av avgifter och andra ersättningar (enligt §4 
Avgiftsförordningen) och avgiftsintäkter för tredjelandsstudenter. De senare intäkterna uppgår 
till 36 mnkr vilket är en ökning med 11 mnkr jämfört med föregående år.  
 
Bidragsintäkterna uppgår till 1 397 mnkr och har ökat med 85 mnkr sedan föregående delår. 
En analys av bidragsinkomsterna (inflödet av nya bidrag) visar att även dessa har ökat jämfört 


30 juni 30 juni Förändring Förändring
Intäkter (mnkr) 2015 2014 %


Intäkter av anslag 1 969 2 099 -130 -6,2%
Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 370 349 21 6,0%
Intäkter av bidrag 1 397 1 312 85 6,5%
Finansiella intäkter 21 20 1 5,0%
Resultat från andelar i hel-
och delägda företag 12 0 12
Transfereringar 329 130 199 153,1%


Totala intäkter 4 098 3 910 188
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med samma period föregående år och de uppgår för första halvåret till 1 367 mnkr jämfört 
med 1 275 mnkr föregående delår. De största bidragsfinansiärerna är Vetenskapsrådet, Knut 
och Alice Wallenbergs stiftelse samt EU.  
 
De finansiella intäkterna uppgår till 21 mnkr vilket är relativt oförändrat jämfört med 
föregående år men innehållsmässigt har posten förändrats. Intäkterna från räntekontot hos 
Riksgälden är obetydliga 2015 eftersom räntenivån har varit negativ sedan 18 februari, och 
istället utgörs saldot av reavinst vid avyttring av kortfristig placering (7,5 mnkr) och 
orealiserad värdeökning av aktier (9 mnkr), denna värdeökning ska enligt en för 2015 ny 
redovisningsprincip bokföras.  
 
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 12 mnkr är hänförligt till LU Innovation 
System AB (LUIS).   
 


  
 
Verksamhetens kostnader uppgår till 4 353 mnkr inklusive transfereringar vilket är en ökning 
med 341 mnkr jämfört med delåret 2014. Det är framförallt posten transfereringar som har 
ökat med anledning av utbetalningen av ett ovillkorat kapitaltillskott till ESS AB. 
Kostnadsökningen exklusive transfereringar har främst skett inom medicinska fakulteten och 
MAX IV-laboratoriet. 
 
Kostnader för personal uppgår till 2 564 mnkr och har ökat med 59 mnkr jämfört med 
föregående delår. Antalet anställda (omräknat till heltidsekvivalenter) uppgår till 6 751 
medarbetare vilket innebär en minskning med 131 sedan årsskiftet och med 71 sedan delåret 
2014. De senaste årens ökning av antalet heltidsekvivalenter har brutits, och den 
personalkategori som visar den tydligaste minskningen är innehavare av doktorandtjänst som 
minskat med cirka 100 heltidsekvivalenter sedan årsskiftet.         
 
Kostnader för lokaler uppgår till 497 mnkr och ökningen jämfört med föregående delår beror 
främst på att nya lokaler har tagits i bruk sedan första halvåret 2014. Inom medicinska 
fakulteten har lokalkostnaderna ökat som en följd av att lokaler som tidigare finansierades 
med ALF-medel nu är definierade som fakultetslokaler.  
 
Övriga driftkostnader uppgår till 778 mnkr och visar en ökning med 47 mnkr jämfört med 
föregående delår. Ökningen består bland annat av ökade kostnader inom medicinska 
fakulteten på grund av ökad verksamhet samt av en bokslutstransaktion bestående av 
uppbokning av manuella leverantörsfakturor. 
 
De finansiella kostnaderna uppgår till 7 mnkr och är relativt oförändrade jämfört med 
föregående år. 


30 juni 30 juni Förändring Förändring
Kostnader (mnkr) 2015 2014 %


Kostnader för personal 2 564 2 505 59 2,4%
Kostnader för lokaler 497 480 17 3,5%
Övriga driftkostnader 778 731 47 6,4%
Finansiella kostnader 7 5 2 40,0%
Avskrivningar och nedskrivningar 178 161 17 10,6%
Transfereringar 329 130 199 153,1%


Totala kostnader 4 353 4 012 341
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Avskrivningar och nedskrivningar uppgår till 178 mnkr vilket är en ökning med 17 mnkr 
jämfört med föregående år. Ökningen är ett resultat av de senaste årens ökade 
investeringsvolym. 
 
Balansräkning per den 30 juni 2015 
 
I nedanstående tabeller redovisas balansräkningens tillgångs- och skuldsida. För en mer 
detaljerad redovisning, se balansräkningen på sidorna 9 och 10. 
 


 
 
Balansräkningen omsluter 6 681 mnkr vilket i princip är oförändrat jämfört med föregående 
delår. En post med stor förändring är materiella anläggningstillgångar som har ökat med 403 
mnkr till 2 177 mnkr. Ökningen har främst skett inom MAX IV-laboratoriet och avser såväl 
maskiner och inventarier som pågående nyanläggning. En annan post med stor förändring är 
kassa och bank som uppgår till 3 432 och som har minskat med 478 mnkr bland annat 
beroende på utbetalning av ovillkorat kapitaltillskott till ESS AB. Det stora belopp som 
redovisas under kassa och bank förklaras av volymen oförbrukade bidrag och av universitetets 
myndighetskapital. 
 
De finansiella anläggningstillgångarna består bland annat av andelar i LU Innovation System 
AB och av aktie- och räntefonder i vilka donationsmedel är placerade. 
 
Periodavgränsningsposter består främst av upplupna bidragsintäkter och av förutbetalda 
lokalkostnader.   
 


 
 
Myndighetskapitalet per den 30 juni innehåller kapitalförändring enligt resultaträkningen. 
 
Periodavgränsningsposter består till största delen, 3 399 mnkr, av oförbrukade bidrag som har 
ökat med 216 mnkr sedan 30 juni 2014 och med 14 mnkr sedan årsskiftet. Av de oförbrukade 
bidragen svarar MAX IV-laboratoriet för 1 114 mnkr och medicinska fakulteten för 905 mnkr. 


30 juni 30 juni Förändring Förändring
Tillgångar (mnkr) 2015 2014 %


Immateriella anläggningstillgångar 14 9 5 55,6%
Materiella anläggningstillgångar 2 177 1 774 403 22,7%
Finansiella anläggningstillgångar 212 150 62 41,3%
Varulager m m 13 2 11
Kortfristiga fordringar 185 227 -42 -18,5%
Periodavgränsningsposter 648 627 21 3,3%
Kassa och bank 3 432 3 910 -478 -12,2%


Summa tillgångar 6 681 6 699 -18


30 juni 30 juni Förändring Förändring
Kapital och skulder (mnkr) 2015 2014 %


Myndighetskapital 1 355 1 522 -167 -11,0%
Avsättningar (pensioner och liknande) 76 30 46 153,3%
Skulder m m 1 228 1 253 -25 -2,0%
Periodavgränsningsposter 4 022 3 894 128 3,3%


Summa kapital och skulder 6 681 6 699 -18
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Som framgår av diagrammet nedan har de senaste årens ökning av oförbrukade bidrag skett 
inom MAX IV-laboratoriet. Periodavgränsningsposter består också av upplupna kostnader för 
till exempel semesterlöner och sociala avgifter på dessa samt av övriga förutbetalda intäkter. 
 


 
 
Prognos för verksamhetsåret 2015 
 
Lunds universitet är ett fullskaligt universitet som med sin mångfald och sina starka miljöer 
för utbildning, forskning och innovation tar sig an komplexa kunskapsproblem och globala 
utmaningar. Målet är att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar 
vår värld och människors villkor. De strategiska utmaningarna är många, och en förutsättning 
för att lyckas är en stabil och ansvarsfull ekonomisk utveckling. 
 
Prognosen för 2015 visar ett stort underskott på 521 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen till 
underskottet är det ovillkorade kapitaltillskott på 512 mnkr som universitetet betalar ut till 
ESS AB under året. Utbetalningen redovisas som en transferering och innebär att 
anslagsintäkterna minskas. För 2014 reducerade regeringen forskningsanslaget med 100 mnkr 
för detta ändamål, och dessa medel ska under 2015 tillföras universitetet. I 
planeringsförutsättningarna är betalningarna till ESS AB utlagda med 55 mnkr per år under 
perioden 2013 till 2022, men eftersom anslaget redovisningsmässigt ska belastas i takt med 
verkliga utbetalningar blir effekten på årets resultat stor. 
 
Verksamheten vid Lunds universitet fortsätter att expandera främst inom forskningen, men de 
senaste årens mycket kraftiga expansion tycks ha avtagit något vilket till exempel det 
minskande antalet anställda mätt i heltidsekvivalenter antyder. Uppbyggnaden av MAX IV-
anläggningen som tas i bruk i juni 2015 bidrar till universitetets expansion och det är även 
tydligt att den medicinska fakulteten växer. Bidragsinkomsterna ökar för universitetet som 
helhet och ökningen av oförbrukade bidrag sker framförallt hos MAX IV-laboratoriet.  
 
Prognosen bygger på de prognoser fakulteterna/motsvarande har lämnat.   
 


 
 


Prognos Utfall Förändring Förändring
Resultat (mnkr) 2015 2014 %


Intäkter 8 225 7 853 372 4,7%
Kostnader 8 746 7 869 877 11,1%
Resultat -521 -16 -505







 
 
 7 
I det prognostiserade underskottet på 521 mnkr ingår ett finansiellt överskott på 10 mnkr,        
7 mnkr av dessa är orealiserad värdeökning av värdepapper. Denna ökning ska enligt en för 
2015 ny redovisningsprincip bokföras, och redovisas i prognosen med det vid delåret bokförda 
värdet. Räntenettot har de senaste åren minskat kraftigt och förväntas bli negativt 2015.  
 
Prognosens underskott fördelar sig med 61 mnkr inom utbildning och 460 mnkr inom 
forskning. 
   


 


Myndighetskapitalets utveckling  


Lunds universitets myndighetskapital uppgår den 30 juni 2015 till 1 355 mnkr vilket betyder 
en minskning jämfört med föregående delår och med 31 december 2014. Prognosen för 2015 
visar ett underskott på 521 mnkr vilket skulle medföra ett utgående myndighetskapital 
på 1 088 mnkr.  
 


 
 
Beslut 
 
Beslut om att avge denna delårsrapport har idag på universitetsstyrelsens vägnar fattats av 
styrelsens ordförande Jonas Hafström efter samråd med rektor Torbjörn von Schantz. I 
beredningen av ärendet har förvaltningschef Susanne Kristensson, ekonomidirektör Lise 
Bröndum, planeringschef Tim Ekberg samt avdelningschef Elisabeth Pupp, föredragande, 
deltagit. 
 
Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader, intäkter och 
myndighetens ekonomiska ställning.  
 
Lund den 11 augusti 2015 
 
 
 
Jonas Hafström 


Elisabeth Pupp 
(Budget och uppföljning) 


Prognos, resultat
per verksamhetsgren (mnkr) 2015 Utfall 2014 Förändring


Utbildning -61 -6 -55


Forskning -460 -10 -450


Totalt resultat -521 -16 -505


30 juni 30 juni 31 dec
Myndighetskapital (mnkr) 2015 2014 2014


Statskapital 23 23 23
Donationskapital 5 5 5
Resultatandelar i dotterföretag 20 19 20
Balanserad kapitalförändring 1 562 1 577 1 577
Årets kapitalförändring -255 -102 -16
Summa myndighetskapital 1 355 1 522 1 609







Resultaträkning 8
Prognos


Belopp i tkr 20150101--0630 20140101--0630 20150101--1231 Not


Verksamhetens intäkter


Intäkter av anslag 1 968 866 2 099 380 3 940 715


Intäkter av avgifter och andra ersättningar 370 222 349 211 725 000


Intäkter av bidrag 1 396 979 1 311 320 2 764 000


Finansiella intäkter 20 645 20 233 21 000


= Summa 3 756 712 3 780 145 7 450 715


Verksamhetens kostnader


Kostnader för personal -2 564 244 -2 505 444 -4 859 000


Kostnader för lokaler -496 740 -479 597 -1 063 000


Övriga driftkostnader -778 579 -730 807 -1 681 829


Finansiella kostnader -6 789 -5 298 -11 000


Avskrivningar och nedskrivningar -177 612 -161 087 -369 000


= Summa -4 023 964 -3 882 232 -7 983 829


Verksamhetsutfall -267 252 -102 087 -533 114


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 12 226 -392 12 225


Uppbördsverksamhet


Intäkter av avgifter m.m samt andra intäkter som ej inte disp. av mynd


Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet


Transfereringar


Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 222 748 24 606 -550 000


Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 61 639 52 351 -152 000


Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 44 944 52 811 -60 000


Lämnade bidrag -329 331 -129 768 762 000


= Saldo 0 0 0


Årets kapitalförändring -255 026 -102 479 -520 889   







Balansräkning 9


Belopp i tkr 2015-06-30 2014-06-30


TILLGÅNGAR


Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling 1 527 2 547
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 12 924 6 153


Summa immateriella anläggningstillgångar 14 451 8 700


Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 327 771 315 357
Maskiner, inventarier, installationer m m 944 252 675 403
Pågående nyanläggningar 884 907 782 952
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 19 862 000


Summa materiella anläggningstillgångar 2 176 791 1 773 713


Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i hel- och delägda företag 52 395 39 161
Andra långfristiga värdepappersinnehav 157 835 108 975
Andra långfristiga fordringar 2 000 2 000


Summa finansiella anläggningstillgångar 212 230 150 136


Varulager m m
Varulager och förråd 12 918 2 183


Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 76 780 102 089
Fordringar hos andra myndigheter 104 970 122 205
Övriga kortfristiga fordringar 3 304 2 923


Summa kortfristiga fordringar 185 054 227 217


Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 287 087 279 761
Upplupna bidragsintäkter 330 103 320 630
Övriga upplupna intäkter 30 384 26 988


Summa periodavgränsningsposter 647 574 627 378


 Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket 0 0


Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 3 333 777 3 773 440
Kassa och bank 98 348 135 992


Summa kassa och bank 3 432 125 3 909 432


SUMMA TILLGÅNGAR 6 681 142 6 698 759







Balansräkning 10


Belopp i tkr 2015-06-30 2014-06-30


KAPITAL OCH SKULDER


Myndighetskapital
Statskapital 22 916 22 875
Donationskapital 4 770 4 695
Resultatandelar i hel- och delägda företag 20 169 19 552
Balanserad kapitalförändring 1 562 118 1 577 486
Kapitalförändring enligt resultaträkningen -255 026 -102 479


Summa myndighetskapital 1 354 947 1 522 130


Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 32 074 30 110
Övriga avsättningar 44 528


76 602 30 110


Skulder m m
Lån i Riksgäldskontoret 702 147 702 956
Skulder till andra myndigheter 152 429 161 533
Leverantörsskulder 190 727 206 273
Övriga kortfristiga skulder 178 584 178 199
Depositioner 3 759 4 333


Summa skulder m m 1 227 646 1 253 295


Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 449 261 486 408
Oförbrukade bidrag 3 399 493 3 183 506
Övriga förutbetalda intäkter 173 193 223 310


Summa periodavgränsningsposter 4 021 947 3 893 224


SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 6 681 142 6 698 759


ANSVARSFÖRBINDELSER
1. Statliga garantier för lån och krediter inga inga
2. Övriga ansvarsförbindelser avseende hyresavtal 216 405 299 705







Anslagsredovisning
2015-06-30


Redovisning mot anslag, belopp i tkr 11
Anslag Benämning Ing över- Årets tilldel- Omdispone- Utnyttjad del Indragning Totalt Utgifter Utg över-


förings- ning enligt rat anslags- av medgivet disponibelt förings-
belopp regleringsbrev belopp överskridande belopp belopp


Utgiftsområde 16
16.02:005 Lunds univ: Utbildning på grundnivå och 


avancerad nivå
a= Ramanslag


16.02:005:1 Takbelopp (a) 0 1 870 119 0 0 0 1 870 119 -924 192 945 927
 Summa 0 1 870 119 0 0 0 1 870 119 -924 192 945 927


16.02:006 Lunds univ: Forskning och forskarutbildning 1)
a=Ramanslag   


16.02:006:6 Basresurs (a) 0 2 042 919 0 0 0 2 042 919 -1 021 458 1 021 461
16.02:006:8 Internationell forskningsanläggning (a) 100 000 0 0 0 0 100 000 0 100 000


Summa 100 000 2 042 919 0 0 0 2 142 919 -1 021 458 1 121 461


16.02:065 Särskilda medel till universitet och högskolor
a=ramanslag


16.02:065:4 Nationellt resurscentrum i fysik (a) 0 1 381 0 0 0 1 381 -690 691
16.02:065:6 Omhändertagande av arkeologiska fynd (a) 0 2 921 0 0 0 2 921 -1 458 1 463
16.02:065:40 Kvalitetsbaserad resursfördelning (a) 0 53 156 -1 574 0 0 51 582 -26 580 25 002
16.02:065:62 Spetsutbildning i entreprenörskap (a) 0 3 765 0 0 0 3 765 -1 884 1 881
16.02:065:83 Kvalitetsförstärkning 0 0 8 679 0 0 8 679 0 8 679
 Summa 0 61 223 7 105 0 0 68 328 -30 612 37 716


16.02:066 Ersättningar för klinisk utbildning o forskning
a=Ramanslag


16.02:066.2 Lunds universitet (a) 0 426 113 -2 102 0 0 424 011 -213 054 210 957
Summa 0 426 113 -2 102 0 0 424 011 -213 054 210 957


Utgiftsområde 23
23.01:024 Sveriges lantbruksuniversitet


a= Ramanslag
23.01:024:5 Analysverksamhet vid Lunds universitet 0 4 597 0 0 0 4 597 -2 298 2 299


Summa 0 4 597 0 0 0 4 597 -2 298 2 299


Summa 100 000 4 404 971 5 003 0 0 4 509 974 -2 191 614 2 318 360
 


Noter till anslagsredovisningen
1) Lämnade bidrag finansierade med statsbudgetmedel uppgår till 222 748 tkr  och redovisas under transfereringar i resultaträkningen.


Dessa lämnade bidrag avser finansiering av forskarskolor med 2 407 tkr, överföring av strategiska forskningsmedel med 19 651 tkr
kårstöd med 690 tkr och till ESS 200 000 tkr.







Sekt ionen Ekonomi  


E l isabeth Pupp 
 
 


Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 juni 2015 samt prognos 
för 2015 


 Lunds universitet visar per den 30 juni 2015 ett underskott på 255 mnkr
fördelat på 59 mnkr inom utbildning och 196 mnkr inom forskning.
Uppbokning av löpande semesterkostnad har minskat resultatet med cirka 89
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 överskott på 14 mnkr, posten innehåller i
princip inte några ränteintäkter från kontot hos Riksgälden.


 I den prognos för helåret som är upprättad i samband med detta bokslut
redovisas ett underskott för året på 521 mnkr (budget - 336 mnkr) fördelat på
- 61 mnkr inom utbildning (budget - 77 mnkr) och - 460 mnkr inom forskning
(budget - 259 mnkr). Förklaringen till den stora förändringen jämfört med
budget är främst en ytterligare utbetalning till ESS.


 Beräknat utgående myndighetskapital 2015 är 1 088 mnkr jämfört med
budgeterat 1 273 mnkr.


 Utfallet på anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas
bli cirka 110 mnkr över regeringens takbelopp för 2015 (så kallad
överproduktion).


 Externa bidragsinkomster uppgår till 1 367 mnkr per 30 juni, en ökning med
92 mnkr jämfört med föregående år. Oförbrukade bidrag (inkomna till Lunds
universitet men ännu inte ianspråktagna) uppgår till 3 399 mnkr, en ökning
med 14 mnkr sedan årsskiftet.


 En minskning av antalet heltidsekvivalenter sedan årsskiftet med 131
heltidsekvivalenter till totalt 6 751 medarbetare.


Resultat per den 30 juni 2015 
Lunds universitet redovisar per den 30 juni 2015 ett underskott på 255 mnkr att 
jämföra med ett budgeterat underskott på 168 mnkr. Vid samma tidpunkt 
föregående år redovisades ett underskott på 102 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 första halvåret. 
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 
första halvåret. 
 
De regler som gäller för redovisning av universitetets semesterlöneåtagande 
innebär per den 30 juni en bokförd kostnadsökning som minskar resultatet med 
cirka 89 mnkr (98 mnkr 2014), och personalkostnaderna totalt har belastats med 
cirka 156 mnkr. Effekten av löpande semesterkostnader budgeteras inte eftersom 
det för helåret i stort sett inte blir någon påverkan.  
 
Intäkterna per den 30 juni 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 men också för att fakulteterna är 
försiktiga när de budgeterar bidragsintäkter. På kostnadssidan visar 
personalkostnaderna ett utfall som är 134 mnkr högre än budget vilket också det 
förklaras av de löpande semesterkostnaderna, men om hänsyn inte tas till denna 
post visar personalkostnaderna ett utfall som är cirka 20 mnkr lägre än budget. 
Övriga kostnadsposter visar endast mindre avvikelser mot budget. 
 
Det finansiella resultatet är ett överskott på 14 miljoner och innehåller i princip inte 
några ränteintäkter från räntekontot hos Riksgälden på grund av den negativa 
räntenivå som rått sedan februari. Istället består resultatet av reavinst inom 
Stiftelseförvaltningen och orealiserad värdeökning av aktier, värdeökningen ska 
enligt en ny redovisningsprincip bokföras. 
 
Resultat för utbildning och forskning 
 


 
 


Utfall Budget Avvikelse Utfall


Resultat (mnkr) 2015-06-30 2015-06-30 mot budget 2014-06-30


Intäkter 3 769 3 771 -2 3 780


Kostnader 4 024 3 939 85 3 882
Resultat -255 -168 -87 -102


Budgeten redovisas i tolftedelar


Resultat per Utfall Budget Avvikelse Utfall


verksamhetsgren (mnkr) 2015-06-30 2015-06-30 mot budget 2014-06-30


Utbildning -59 -38 -21 -54


Forskning -196 -130 -66 -48


Totalt -255 -168 -87 -102


Budgeten redovisas i tolftedelar







 
 
 3 
Resultatet för utbildning är ett underskott på 59 mnkr vilket är ett 21 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 
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 110 mnkr över regeringens takbelopp (så kallad 
överproduktion). Universitetet har sedan tidigare sparat maximalt antal 
prestationer, och 2015 års överproduktion kan därför inte ekonomiskt 
tillgodoräknas.  
 
Resultatet för forskning är ett underskott på 196 mnkr vilket är ett 66 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 första 
halvåret 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 kvalitetsmedel 
som inte budgeterades på fakultetsnivå har blivit utbetalda.  
 
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. Resultatandelar i hel- och delägda företag (LUIS) på 
12 mnkr redovisas också här, denna post var inte budgeterad. 
 
LTH visar ett bättre resultat än budget främst inom forskningen tack vare ökade 
intäkter. Dessutom har ytterligare tilldelningar som avser hela året erhållits, och 
tidigare periodiserade forskningsprojekt har blivit resultatavräknade.  
 
Den samhällsvetenskapliga fakulteten har lagt en stram budget med få 
reservutrymmen inom utbildningen, och kommer att följa utvecklingen noggrant 
under året. 
 
Övriga verksamheter visar ett bättre resultat än budget förklarat av att Nälu LU 
ännu inte betalat ut vissa medel till berörda fakulteter, samt av att kostnader för E-
media kommer ojämnt över året. 
 
MAX IV-laboratoriet visar ett bättre resultat än planerat främst för att MAX IV-
anläggningen inte tas i bruk förrän i juni månad.  
  







 
 
 4 
Resultatet för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå och 
uppdelat på utbildning och forskning. 
 


 
 


 
 


Totalt Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


Resultat per fakultet (mnkr) 2015-06-30 2015-06-30 2014-06-30


EHL 0 2 -2 8 -8


Humaniora, teologi -15 -13 -2 -9 -6


Juridik 4 -1 5 10 -6


Konst, musik, teater -4 -2 -2 -5 1


LTH 14 -21 35 -2 16


Medicin -9 -5 -4 -2 -7


Natur -16 -10 -6 -18 2


Samhällsvetenskap -13 -4 -9 -8 -5


USV -8 -7 -1 12 -20


LUKOM 1 -1 2 -2 3


MAX IV-laboratoriet 7 1 6 0 7


Gemensam förvaltning -5 1 -6 8 -13


Tekniska kst -219 -108 -111 -95 -124


Övriga verksamheter    1) 8 0 8 1 7


Campus HBG 0 0 0 0 0


Summa -255 -168 -87 -102 -153


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


Utbildning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


Resultat per fakultet (mnkr) 2015-06-30 2015-06-30 2014-06-30


EHL -2 1 -3 4 -6


Humaniora, teologi -8 -3 -5 -1 -7


Juridik 1 -2 3 8 -7


Konst, musik, teater -6 -3 -3 -6 0


LTH -13 -13 0 -18 5


Medicin -1 -1 0 5 -6


Natur -2 -2 0 2 -4


Samhällsvetenskap -11 -3 -8 -6 -5


USV -5 -5 0 6 -11


LUKOM 1 0 1 -1 2


MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0 0


Gemensam förvaltning -4 -2 -2 -5 1


Tekniska kst -15 -3 -12 -41 26


Övriga verksamheter    6 -2 8 -1 7


Campus HBG 0 0 0 0 0


Summa -59 -38 -21 -54 -5
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Externa bidrag 
Lunds universitets bidragsinkomster (inflöde av nya bidragsmedel) per den 30 juni 
2015 uppgår till 1 367 mnkr, en ökning med 92 mnkr jämfört med samma period 
2014. Största inkomstökningen jämfört med samma tidpunkt 2014 visar MAX IV-
laboratoriet med drygt 100 mnkr, ytterligare några fakultetervisar en ökning och 
flera visar inkomstminskningar.   
 
Största bidragsinkomsterna för årets sex första månader visar medicinska 
fakulteten (461 mnkr), LTH (323 mnkr) och MAX IV-laboratoriet (239 mnkr).  
 
I följande tabell visas inkomsterna från de största finansiärerna per den 30 juni 
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 
som oförbrukade bidrag. Per den 30 juni uppgår oförbrukade bidrag till 3 399 


Forskning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


Resultat per fakultet (mnkr) 2015-06-30 2015-06-30 2014-06-30


EHL 2 1 1 4 -2


Humaniora, teologi -7 -10 3 -8 1


Juridik 3 1 2 2 1


Konst, musik, teater 2 1 1 1 1


LTH 27 -8 35 16 11


Medicin -8 -4 -4 -7 -1


Natur -14 -8 -6 -20 6


Samhällsvetenskap -2 -1 -1 -2 0


USV -3 -2 -1 6 -9


LUKOM 0 -1 1 -1 1


MAX IV-laboratoriet 7 1 6 0 7


Gemensam förvaltning -1 3 -4 13 -14


Tekniska kst -204 -105 -99 -54 -150


Övriga verksamheter    2 2 0 2 0


Campus HBG 0 0 0 0 0


Summa -196 -130 -66 -48 -148


Inkomster från de största finansiärerna (mnkr) Utfall Utfall


 2015-06-30 2014-06-30 Förändring


Vetenskapsrådet 491 431 60


Knut & Alice Wallenbergs stft 91 47 44


EU 72 150 -78


Stiftelsen strategisk forskning (SSF) 67 41 26


Formas 56 43 13


Statens energimyndighet 48 50 -2


Region Skåne 45 27 18


Cancerfonden 36 34 2


Summa 906 823 83


Totala bidragsinkomster 1 367 1 275 92
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mnkr, en ökning med 14 mnkr sedan årsskiftet och med 216 mnkr sedan 30 juni 
2014. De senaste årens stora ökning av oförbrukade bidrag har främst ägt rum 
inom MAX IV-laboratoriet, och LTH och naturvetenskapliga fakulteten visar viss 
minskning. 
 


 
 
Anställda 
Antalet anställda, uttryckt som en ögonblicksbild av antalet heltidsekvivalenter 
(HTE) i juni 2015 uppgår till 6 751 vilket är en minskning med 131 jämfört med 
december månad 2014.  
 
De flesta personalkategorier minskar i någon omfattning, med undantag av en 
marginell ökning av kategorin teknisk personal.  
 
De grupper som minskar mest avseende antalet heltidsekvivalenter är doktorander 
(-101), administrativ personal (-14) och professorer (-14). Antalet doktorander 
visar nu en återgång mot tidigare års nivåer (se efterföljande diagram), och 
minskningarna har framför allt skett vid LTH (-38), naturvetenskapliga fakulteten 
(-24) och samhällsvetenskapliga fakulteten (-15). Förändringen av administrativ 
personal utgörs av mindre eller marginella förändringar på fakultetsnivån varav 
ingen enskild är noterbar. De största minskningarna av kategorin professorer kan 
framförallt ses vid naturvetenskapliga fakulteten (-6), EHL (-5) och LTH (-4). 
 
I kategorin meriteringsanställning ingår i juni 2015 postdoktor (180 HTE), 
biträdande universitetslektor (81 HTE) och forskarassistent (33 HTE). 
 
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.  
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Analysen av antalet heltidsekvivalenter kan också göras i ett längre perspektiv, se 
nedanstående diagram. 
 


 
 
 
Helårsprognos 2015 
Prognosen för 2015 visar ett underskott på 521 mnkr fördelat med 61 mnkr inom 
utbildning och 460 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 av årets utbetalning till ESS.  
 


 
 


Antal heltidsekvivalenter per   


anställningskategori 2015-06-30 2014-12-31 antal %


Innehavare av doktorandtjänst 1 413 1 514 -101 -6,7%


Meriteringsanställningar 294 300 -6 -2,0%


Gästlärare 0 1 -1 -100,0%


Lektor 859 858 1 0,1%


Professor 691 705 -14 -2,0%


Adjunkt 251 254 -3 -1,2%


Annan undervisande och forskande personal 947 950 -3 -0,3%


Administrativ personal 1 449 1 463 -14 -1,0%


Bibliotekspersonal 164 163 1 0,6%


Teknisk personal 683 674 9 1,3%


Summa 6 751 6 882 -131 -1,9%
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prognos budget utfall
(mnkr) 2015 2015 förändring 2014


Utbildning -61 -77 16 -6


Forskning -460 -259 -201 -10


Totalt resultat -521 -336 -185 -16
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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 en regleringsbrevsändring från juni 
beslutas att ytterligare 212 mnkr av 2015 års forskningsanslag ska utbetalas till 
ESS, samt att de 100 mnkr som föregående år minskade forskningsanslaget (och 
avsattes till ett särskilt anslag för internationell forskningsanläggning) också ska 
utbetalas. Utbetalningen på totalt 312 mnkr är gjord i juli månad och universitetet 
ska nu ha fullgjort sitt finansieringsåtagande för ESS. De 100 mnkr avseende 
internationell forskningsanläggning har ännu inte blivit utbetalda till universitetet. 
Sammanfattningsvis påverkas årets resultat av utbetalningen till ESS med 412 
mnkr varav 55 mnkr var avsatta i budgeten, förändringen i prognosen jämfört med 
budget är då 357 mnkr. 
 
Driftskostnaderna visade i budgeten en stor ökning jämfört med föregående år, och 
i prognosen har de ökats ytterligare. Det finns anledning att ifrågasätta om 
driftskostnadernas utveckling kommer att vara så stark.  
 
Fakulteterna har gjort mindre justeringar i prognosen och visar i de flesta fallen 
förbättringar av resultatet tack vare kvalitetsmedel och ytterligare tilldelningar. 
Inom forskningen har flera fakulteter också ökat bidragsintäkterna, generellt sett 
brukar dessa budgeteras med försiktighet. 
 
LTH visar ett förbättrat resultat i prognosen, men med tanke på det överskott som 
redovisas inom forskningen vid delåret skulle en ytterligare resultatförbättring inte 
vara orimlig. Fakulteten har valt att i princip inte göra några justeringar i budget 
och prognos 2015. 
 
Det prognostiserade underskottet inom MAX IV-laboratoriet kommer att regleras 
av kommande års överskott i enlighet med den femåriga överenskommelse om 
finansiering av laboratoriets drift som gjorts mellan Vetenskapsrådet och Lunds 
universitet. 
 
Tekniska kst visar en försämring av resultatet inom utbildningen eftersom de 
kvalitetsmedel som i prognosen är tilldelade fakulteterna redovisades här i 
budgeten. Inom forskningen förklaras det försämrade resultatet av utbetalningen 
till ESS. 
 
Vid ett prognostiserat underskott på 521 mnkr kommer myndighetskapitalet per 
den 31 december 2015 att uppgå till 1 088 mnkr.   
 
Prognosen för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå 
och uppdelat på utbildning och forskning. 
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Totalt Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet (mnkr) 2015 2015


EHL 7 4 3


Humaniora, teologi -20 -25 5


Juridik 10 -1 11


Konst, musik, teater -3 -5 2


LTH -26 -41 15


Medicin -13 -10 -3


Natur -14 -20 6


Samhällsvetenskap -7 -8 1


USV -12 -15 3


LUKOM 0 -1 1


MAX IV-laboratoriet -5 1 -6


Gemensam förvaltning 4 1 3


Tekniska kst -443 -216 -227


Övriga verksamheter 1) 1 0 1


Campus HBG 0 0 0


Summa -521 -336 -185


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


 och Universitetsbiblioteket.


Utbildning Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet (mnkr) 2015 2015


EHL 2 1 1


Humaniora, teologi -7 -5 -2


Juridik 4 -3 7


Konst, musik, teater -3 -6 3


LTH -20 -26 6


Medicin -1 -3 2


Natur -1 -4 3


Samhällsvetenskap -6 -5 -1


USV -4 -11 7


LUKOM 0 0 0


MAX IV-laboratoriet 0 0 0


Gemensam förvaltning -2 -5 3


Tekniska kst -24 -6 -18


Övriga verksamheter 1 -4 5


Campus HBG 0 0 0


Summa -61 -77 16
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Bilaga 1 Ekonomisk rapport 
Bilaga 2 Bedömningsrapport 


Forskning Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet (mnkr) 2015 2015


EHL 5 3 2


Humaniora, teologi -13 -20 7


Juridik 6 2 4


Konst, musik, teater 0 1 -1


LTH -6 -15 9


Medicin -12 -7 -5


Natur -13 -16 3


Samhällsvetenskap -1 -3 2


USV -8 -4 -4


LUKOM 0 -1 1


MAX IV-laboratoriet -5 1 -6


Gemensam förvaltning 6 6 0


Tekniska kst -419 -210 -209


Övriga verksamheter 0 4 -4


Campus HBG 0 0 0


Summa -460 -259 -201
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Lunds universitet Ekonomisk rapport per 30 juni 2015 Dnr V 2015/827
(mnkr)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Totalt 30-jun-15 30-jun-15 % budget prognos 30/6 prognos 31/3 2014 2013
Intäkter
Anslag 1 969 2 074 -105 -5,1 4 148 3 941 3 841 4 204 4 104
Avgifter 370 358 13 3,5 715 725 715 724 667
Bidrag 1 397 1 337 60 4,5 2 674 2 764 2 744 2 549 2 412
Finansiella intäkter 21 3 19 740,0 5 21 5 24 48
Resultatandelar 12 0 12 0,0 0 12 0 0 0
Summa intäkter 3 769 3 771 -2 -0,1 7 542 7 463 7 305 7 501 7 231
Kostnader
Personal * 2 564 2 430 134 5,5 4 860 4 859 4 859 4 746 4 596
Lokaler 497 519 -22 -4,2 1 038 1 063 1 063 974 946
Övrig drift 778 814 -36 -4,4 1 628 1 682 1 680 1 463 1 464
Finansiella kostnader 7 1 6 600,0 2 11 2 9 11
Avskrivningar 178 175 3 1,7 350 369 353 325 291
Summa kostnader 4 024 3 939 85 2,2 7 878 7 984 7 957 7 517 7 308


Kapitalförändring -255 -168 -87 -336 -521 -652 -16 -77


Beräknat utg myndighetskapital 1 354 1 441 -87 -6,0 1 273 1 088 957 1 609 1 625


Transfereringar och uppbörd 329 225 104 46,2 450 762 762 352 244


* Löpande semesterkostnader uppgår totalt till cirka 156 mnkr, varav cirka 89 mnkr påverkar resultatet (utfallet 30 juni)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Utbildning 30-jun-15 30-jun-15 % budget prognos 30/6 prognos 31/3 2014 2013
Summa intäkter 1 203 1 238 -35 -2,8 2 475 2 489 2 484 2 430 2 357
Summa kostnader 1 262 1 276 -14 -1,1 2 552 2 550 2 557 2 436 2 447
Kapitalförändring -59 -38 -21 -77 -61 -73 -6 -90


Beräknat utg myndighetskapital 266 287 -21 -7,3 248 264 252 325 331


Transfereringar och uppbörd 13 25 -12 -48,0 50 50 50 52 48


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Forskning/forskarutbildning 30-jun-15 30-jun-15 % budget prognos 30/6 prognos 31/3 2014 2013
Summa intäkter 2 566 2 534 32 1,3 5 067 4 974 4 821 5 071 4 874
Summa kostnader 2 762 2 663 99 3,7 5 326 5 434 5 400 5 081 4 861
Kapitalförändring -196 -130 -67 -259 -460 -579 -10 13


Beräknat utg myndighetskapital 1 088 1 155 -67 -5,8 1 025 824 705 1 284 1 294


Transfereringar och uppbörd 316 200 116 58,0 400 712 712 300 196


antal 
30-juni-15


antal 
31-dec-14


föränd. 
antal


förändr. 
%


Innehavare av doktorandtjänst 1 413 1 514 -101 -6,7
Meriteringsanställningar 294 300 -6 -2,0
Gästlärare 0 1 -1 -100,0
Lektor 859 858 1 0,1
Professor 691 705 -14 -2,0
Adjunkt 251 254 -3 -1,2
Annan underv & forskande personal 947 950 -3 -0,3
Administrativ personal 1 449 1 463 -14 -1,0
Bibliotekspersonal 164 163 1 0,6
Teknisk personal 683 674 9 1,3


Summa 6 751 6 882 -131 -1,9


Perioden Helår 2015 Förgående år


Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)
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Lunds universitet Dnr V 2015/827
Ekonomisk rapport per 30 juni 2015 med bedömning och kommentarer från respektive fakultet (mnkr)                                                                                  Bilaga 2  
 Utfall utb 


30/6-15
Utfall fo 
30/6-15


Tot Utfall 
30/6-15


Budget 
2015


Prognos 
2015 Fakulteternas kommentarer


Totalt Lunds universitet 
Intäkter 1 216 2 553 3 769 7 542 7 463
Kostnader 1 275 2 749 4 024 7 878 7 984
Resultat -59 -196 -255 -336 -521
Myndighetskap. Fak 255 1 053 1 308 1 226 1 042
Stadskapital mm 11 36 47 47 47


Myndighetskap. Tot 266 1 089 1 355 1 273 1 089


Ekonomihögskolan Ledning anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget
Intäkter 103 83 186 357 365
Kostnader 105 81 186 353 358
Resultat -2 2 0 4 7
Myndighetskapital 28 42 70 74 77


Humanistiska och teologiska fakulteterna
Intäkter 93 177 270 535 544
Kostnader 101 184 285 560 564
Resultat -8 -7 -15 -25 -20
Myndighetskapital 18 67 85 74 80


Juridiska fakulteten
Intäkter 46 31 77 140 152
Kostnader 45 28 73 141 142
Resultat 1 3 4 -1 10
Myndighetskapital 15 15 30 25 36


Konstnärliga fakulteten
Intäkter 66 22 88 177 177
Kostnader 72 20 92 182 180
Resultat -6 2 -4 -5 -3
Myndighetskapital -10 0 -10 -11 -9


Lunds Tekniska Högskola
Intäkter 278 614 892 1 653 1 703
Kostnader 291 587 878 1 694 1 729
Resultat -13 27 14 -41 -26
Myndighetskapital -26 317 291 236 251


Medicinska fakulteten
Intäkter 231 975 1 206 2 474 2 520
Kostnader 232 983 1 215 2 484 2 533
Resultat -1 -8 -9 -10 -13
Myndighetskapital 79 263 342 341 338


Naturvetenskapliga fakulteten
Intäkter 70 443 513 1 001 1 030
Kostnader 72 457 529 1 021 1 044
Resultat -2 -14 -16 -20 -14
Myndighetskapital 37 218 255 251 257


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ökade intäkter, till största del kvalitetsmedel, men också ökade intäkter för 
uppdragsutbildning och avgiftsstudenter. I kombination med framskjutna anställningar inom 
forskarutbildningen ger detta ett förväntat resultat för 2015 som är betydligt högre än 
budget.


Institutionerna följer fakultetsledningens direktiv om minskade underskott


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


Fakulteten ökar omsättningen något i den nya prognosen, men lämnar resultatet i stort sett 
oförändrat. Inga väsentliga förändringar har skett jämfört med föregående kvartal. 
Verksamheten fortskrider enligt plan







 Utfall utb 
30/6-15


Utfall fo 
30/6-15


Tot Utfall 
30/6-15


Budget 
2015


Prognos 
2015 Fakulteternas kommentarer


Samhällsvetenskapliga fakulteten
Intäkter 168 114 282 566 569
Kostnader 179 116 295 574 576
Resultat -11 -2 -13 -8 -7
Myndighetskapital 39 35 74 79 80


Särskilda verksamheter (USV)
Intäkter 25 81 106 188 206
Kostnader 30 84 114 203 218
Resultat -5 -3 -8 -15 -12
Myndighetskapital 9 34 43 36 39


LUKOM
Intäkter 15 14 29 51 53
Kostnader 14 14 28 52 53
Resultat 1 0 1 -1 0
Myndighetskapital -1 9 8 6 7


Max IV-laboratoriet
Intäkter 0 155 155 316 315
Kostnader 0 148 148 315 320
Resultat 0 7 7 1 -5
Myndighetskapital 0 5 5 -1 -7


Gemensam förvaltning
Intäkter 93 60 153 816 812
Kostnader 97 61 158 815 808
Resultat -4 -1 -5 1 4
Myndighetskapital -1 66 65 71 74


Tekniska kst
Intäkter 59 -123 -64 -397 -624
Kostnader 74 81 155 -181 -181
Resultat -15 -204 -219 -216 -443
Myndighetskapital 76 -43 33 36 -191


Övriga verksamheter
Intäkter 12 14 26 146 146
Kostnader 6 12 18 146 145
Resultat 6 2 8 0 1
Myndighetskapital -9 25 16 8 9


Campus Helsingborg
Intäkter 5 2 7 15 15
Kostnader 5 2 7 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


 


Totalresultatet, exkl löpande semesterkostnader, är en förbättring mot budget som beror på 
att utbildningen  ligger i fas med budgeten till följd av extra tillförda anslagsmedel och att 
forskningen visar ett överskott.


Ökad omsluttning pga ny organisation för Centrum för preventiv livsmedelsforskning. 
Planerat underskott som täcks av myndighetskapitalet. 


Inom LUKOMs myndighetskapital finns åtagande som uppgår till 10 mnkr. Detta innebär 
att verksamheterna har negativa myndighetkapital. 


Underskottet kommer att regleras av kommande åres överskott i enlighet med den femåriga 
överenskommelse om finanisering av laboratoriets drift som gjorts mellan Vetenskapsrådet 
och Lunds universitet. 
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Internrevisionen överlämnar delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015 till 
styrelsen för beslut om åtgärder. 


Gunilla Norberg 
Revisionschef 


2015-09-07 


Universitetsstyrelsen 


1 (10) 


Dnr STYR 2015/913 


DELÅRSRAPPORT 


Postadress Box 117, 221 00 LUND Besöksadress Paradisgatan 5 Telefon dir 046-222 15 28, växel 046-222 00 00  
E-post: gunilla.norberg@irev.lu.se Internet http://www.lu.se   


Bilaga 11







 
 
 2 
 


Internrevisionen 2015 
1. 2015 års revisionsplan 


Styrelsen fastställde 2015 års revisionsplan den 12 december 2014. I nedanstående 
tabell redovisas planerade och genomförda granskningar och uppdrag för år 2015. 


1. Granskningsprojekt  
Kontroller inom ekonomiområdet Rapport har lämnats i april 
LU Open Innovation Center Rapport har lämnats i april 
Universitetets arbete med anledning av 
förordning om intern styrning och kontroll 


Rapport har lämnats i juni 


Rutiner för hantering av rektorsbeslut Rapport har lämnats i juni  
Intern styrning och kontroll på institution Granskning sker under andra 


halvåret 
Intern styrning och kontroll på institution Granskning sker under andra 


halvåret 
Uppdragsutbildning Granskning sker under andra 


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


uppdraget 


 


Internrevisionen har tre anställda. Av de personella resurserna avgår motsvarande 
0,25 årsarbetskraft per år till genomförande av uppdrag för Högskolan Kristianstad 
vilket ger ett utfall för uppdraget inom Lunds universitet för 2015 på 2,75 årsarbe-
tare.  


2. Iakttagelser och rekommendationer från granskningar rappor-
terade 2015 


Internrevisionen (IR) har genomfört granskningar i enlighet med 2015 års revi-
sionsplan. Efter varje genomförd granskning har internrevisionen överlämnat en 
rapport med gjorda iakttagelser och rekommendationer till den granskade verk-
samheten, alternativt till universitetsledningen, för yttrande.  


Nedan följer en sammanfattning av granskningsarbetet för första halvåret 2015 
med gjorda iakttagelser och lämnade rekommendationer. Rapporterna i oförkortat 
skick finns att hämta på https://lu.box.com/s/y1p3qygfpfsqjpn66yxe94n3sj7ddvma 
 
Svar på rekommendationerna finns medtaget nedan. 



https://lu.box.com/s/y1p3qygfpfsqjpn66yxe94n3sj7ddvma
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Granskning av kontroller inom ekonomiområdet 
Syftet med granskningen har varit att utvärdera utformningen av kontrollstrukturen 
och om kontrollerna fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen har avsett 
den konstrollstruktur som sektionen Ekonomi har ansvar för och har omfattat 
arbetet vid tre av sektionens avdelningar: fakturahantering och utbetalningar, 
inbetalningar och redovisning samt stiftelseförvaltning.   
 
Lunds universitet har en decentraliserad organisation där data i ekonomisystemen 
läggs in av många anställda på olika nivåer i organisationen. Detta innebär att det 
finns en påtaglig risk för att fel uppstår som kan påverka den ekonomiska styr-
ningen negativt. Tillsammans med förebyggande åtgärder, som t.ex. utbildning, 
ekonomihandbok, ekonomiwebb och servicedesk bidrar en rätt utformad kontroll-
struktur samt funktionella kontrollaktiviteter till att reducera de risker som finns, 
inklusive risk för att oegentligheter inträffar, till en acceptabel nivå. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
En god intern styrning och kontroll kännetecknas bland annat av att det finns ett 
samband mellan verksamhetens mål och dess riskvärdering, kontrollaktiviteter och 
uppföljning. Granskningen har visat att sektionen Ekonomi gör en övergripande 
riskanalys och att man på de aktuella avdelningarna gör verksamhetsplaner men att 
det saknas ett tydligt samband mellan riskvärdering, kontrollaktiviteter och 
uppföljning. Det saknas också en enhetlig struktur för arbetet med kontroller. 
Avdelningarna arbetar dessutom olika för att ta fram kontroller och instruktioner 
samt med uppföljning och dokumentation.  
 
Ett sätt att få en tydligare koppling mellan riskvärdering, kontrollaktiviteter och 
uppföljning vore att tydligt ange syftet med de olika kontrollerna och vilken risk 
de ska hantera. I några av instruktionerna finns syftet med kontrollen beskrivet 
men för de allra flesta framgår detta inte. Med ett tydligt angivet syfte och vilken 
risk som kontrollen ska hantera blir det lättare att se över och eventuellt ta bort 
kontroller eller ändra hur ofta de ska utföras. Sektionen bör dessutom utifrån sin 
riskanalys värdera vilka kontroller som är viktigast (nyckelkontroller) för att vid 
behov kunna prioritera. Det behöver också tas fram riktlinjer och instruktioner för 
hur kontrollerna ska följas upp och dokumenteras så att man kan se att de 
genomförts och har haft avsedd effekt.  
 
Internrevisionens sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter 
av den interna styrningen och kontrollen inom det granskade området. 
 
Internrevisionen rekommenderar chefen för sektionen Ekonomi att: 


• Strukturera arbetet med kontroller så att det finns en tydligare koppling 
mellan riskvärdering, syfte med kontrollerna, uppföljning och doku-
mentation. 


• Se till att arbetet med kontroller sker på ett likartat sätt inom sektionen 
 
Chefen för sektionen Ekonomi har (förkortat) svarat: 
För närvarande pågår införandet av en ny ekonomimodell och ett nytt ekonomi-
system i projektet Ny ekonomi. Alla tidigare kontroller kommer att genomlysas 
och omprövas i samband med införandet. Detta kommer att ske efterhand. Mål-
sättningen är att fler kontroller ska automatiseras. Internrevisionens rekommen-
dationer är värdefulla i detta arbete vad avser kontrollernas syfte, uppföljning, 
dokumentation och samordning. Vad gäller kopplingen till riskarbetet krävs ett 
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tydliggörande och en utveckling av befintligt upplägg inom förvaltningen för att 
koppling kontroller – risk ska kunna ske på ett rationellt och ändamålsenligt sätt. 
 
Granskning av LU Open Innovation Center 
Internrevisionen har tidigare genomfört en granskning av LU Innovation System, 
(tidigare LU Innovation), som då var en avdelning inom sektionen Forskning, 
innovation och extern samverkan. Sedan den granskningen gjordes har den gemen-
samma förvaltningen omorganiserats. Sektionen Forskning, samverkan och inno-
vation bildades den 1 januari 2014 och vid denna sektion finns flera avdelningar 
bl.a. LU Innovation System och LU Open Innovation Center (LU Open). Båda 
dessa avdelningar arbetar med innovationsfrågor och vänder sig dessutom till 
studenter. Avdelningarna leds av olika avdelningschefer.  
 
Syftet med granskningen har varit att undersöka hur styrning och samordning 
fungerar mellan de ovan nämnda avdelningarna och hur styrning och uppföljning 
fungerar inom LU Open. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen har visat att det finns olika uppfattningar om huruvida LU Open har 
ett tydligt uppdrag eller inte. Avdelningschefen för LU Open anser att deras 
uppdrag är tydligt och har givits av den tidigare rektorn i flera beslut där även 
normalt förvaltningschefen och i ett par fall sektionschefen deltagit i beredningen. 
Inom sektionen Forskning, samverkan och innovation finns det dock andra som 
menar att uppdraget är otydligt. Internrevisionen anser att det är viktigt att 
avdelningens uppdrag klargörs inom linjen dvs. från sektionschefen till 
avdelningschefen. Detta skulle också kunna bidra till att uppdraget blir tydligt 
även för andra avdelningar inom sektionen och inom universitetet som helhet.  
 
Det finns inget utvecklat samarbete mellan LU Open och andra avdelningar inom 
sektionen varken vad gäller projektstöd eller administration. Däremot förs det 
regelbundna samtal för att öka samarbetet inom sektionen. Samarbetet försvåras 
dock av att de olika avdelningarna inom sektionen är geografiskt utspridda inom 
Lund. Internrevisionen anser att det är viktigt att arbetet för att förbättra samar-
betet mellan avdelningarna fortsätter inte minst för att kunna dra nytta av 
varandras olika kompetenser och för att förhindra dubbelarbete.  
  
Finansieringen av LU Opens arbete är i huvudsak extern och den basfinansiering 
som erhålls via förvaltningens budget är inte tillräcklig för att finansiera alla tills-
vidareanställningar inom avdelningen. Viss finansiering har dessutom hittills 
kommit direkt från medel som rektor disponerar. Beroendet av externa medel med-
för att det finns en risk för att avdelningen åtar sig projekt även om det inte finns 
en tydlig koppling och en tydlig efterfrågan inom universitetet. Även om avdel-
ningschefen anser att det numera alltid finns en tydlig koppling anser internre-
visionen att ett förtydligande av uppdraget och en tydlig rutin för hur nya upp-
drag/projekt ska initieras skulle kunna minska risken för att avdelningen åtar sig 
projekt utan tydlig koppling till universitetet. 
 
Stickprov har visat att det finns vissa brister i den interna styrningen och kontrol-
len inom avdelningen även om internrevisionen bedömer att projektuppföljningen 
har förbättrats avsevärt. Det som framförallt bedöms vara belastande är att egna 
utlägg attesterats vilket förhindrar insyn från överordnad nivå samt att en anställd 
fakturerat avdelningen från sitt bolag. Vissa tveksamma utlägg har även attesterats 
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på överordnad nivå vilket indikerar att den interna styrningen och kontrollen behö-
ver förbättras även på sektionsnivån.  
 
Internrevisionens sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter 
av den interna styrningen och kontrollen inom det granskade området. 
 
Internrevisonen rekommenderar chefen för sektion Forskning, samverkan 
och innovation att: 


• Tydliggöra LU Open Innovation Centers uppdrag. 
• Verka för ökat samarbete inom sektionen. 
• Förbättra den interna styrningen och kontrollen i förhållande till 


avdelningen. 


Internrevisionen rekommenderar avdelningschefen för LU Open Innovation 
Center att: 


• Utarbeta och dokumentera en tydlig rutin för hur nya uppdrag ska initieras. 
• Förbättra den interna styrningen och kontrollen inom avdelningen. 


Sektionschefen för sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI) har 
svarat: 
I egenskap av sektionschef har jag noterat de synpunkter som framförts av IR i 
rapport och missivskrivelse. Med anledning härav vill jag framföra att de två första 
punkterna på den av IR presenterade åtgärdslistan starkt kopplar till det 
utredningsuppdrag som vicerektor Bo Ahrén fått av rektor och som innebär en 
enomlysning och översyn av sektion FSIs uppdrag, ambition och struktur bland 
annat avseende hur de olika delarna inklusive LU Open ska samarbeta på ett 
optimalt och effektivt sätt. Naturligtvis har dessa frågor under FSIs första år varit 
högt på agendan vid alla möten med sektionsmedlemmar och avdelningschefer och 
diskuterats i en rad olika avseenden. 
 
Utgångspunkten har varit att försöka uppnå en samordningseffekt genom att de 
delar inom gemensam förvaltning som arbetade med forsknings- och innovations-
stöd samorganiseras med de tidigare separata enheterna LU Innovation system och 
LU Open. Denna organisation innebar förutom stora möjligheter också betydande 
utmaningar. Det första året har verksamheten tagit steg i rätt riktning men före-
komsten av ej försumbara kulturskillnader och olika arbetssätt har också påverkat 
denna process så att vi hittills inte nått så långt som önskat. Då det nu enligt ovan 
pågår en utredning omkring sektionen så är det rimligt att avvakta utfallet av denna 
innan nya initiativ tas angående uppdrag, samarbete och ledning. 
 
När det gäller den bristande styrning och kontroll som uppmärksammades av IR 
har rutinerna nu setts över och kontrollen kommer att skärpas genom bland annat 
sticksprovskontroller. 
 
Granskning av universitetets arbete med anledning av 
förordning om intern styrning och kontroll (FISK) 
Granskningens syfte har varit att utvärdera om universitetets arbete med intern 
styrning och kontroll är ändamålsenligt och effektivt samt bedrivs i enlighet med 
gällande regelverk. Ändamålsenligt och effektivt kan också uttryckas som den 
nytta universitetet har av arbetet med den interna styrningen och kontrollen och 
om universitetet därmed på ett bättre sätt kan nå uppställda mål och en effektivare 
verksamhet. Utgångspunkt för utvärderingen har varit det ramverk och den process 
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för intern styrning och kontroll som universitetet har idag samt Ekonomistyrnings-
verkets (ESV) råd och riktlinjer för intern styrning och kontroll. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Av granskningen framgår att universitetet har en fastställd process som innehåller 
de moment som förordningen kräver. Dokumentationen ligger sedan till grund för 
styrelsens bedömning av den interna styrningen och kontrollen. Internrevisionens 
bedömning är att universitetet följer FISK. 
 
För att få processen för intern styrning och kontroll att fungera och tillföra värde 
för universitetet handlar det dock inte enbart om att ha en struktur genom styrande 
dokument, processer, rutiner och kontroller. Universitetets kultur genom bl.a. vär-
deringar och attityder styr vad som sker i praktiken och här är mål, risker, åtgärder 
och uppföljning ofta inte ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten. För att 
fullt ut möjliggöra processens nytta för universitetet krävs ett långsiktigt arbete 
med flera mjuka faktorer som påverkar den rådande kulturen. Mycket tyder också 
på att intern styrning och kontroll inte var en prioriterad fråga för den tidigare uni-
versitetsledningen1. Då myndighets- och universitetsledningens engagemang är 
avgörande för om riskhanteringsprocessen ska få förankring i verksamheten har 
detta sannolikt påverkat processen negativt.  I detta sammanhang vill internre-
visionen lyfta fram att avsatta resurser centralt vid avdelning Planering i form av 
30 % av en heltidstjänst förmodligen är för lite för att man ska kunna erbjuda ett 
tillräckligt löpande stöd.  
 
Eftersom målen är centrala i arbetet för att nå en effektiv riskhantering påverkar 
avsaknaden av tydliga sådana universitetets nytta med processen enligt FISK. Mål 
för arbetet med intern styrning och kontroll finns beskrivet i ramverket utifrån 
kraven i FISK men vad arbetet ska tillföra universitetet finns inte tydligt angivet. 
Mål och nytta med arbetet enligt FISK bör bestämmas utifrån universitetets verk-
samhet och förutsättningar och inte förordningskraven. Därefter kan processen 
vidareutvecklas utifrån de förutsättningar som finns med hänsyn till bland annat 
universitetets organisation och kultur. Universitetet har idag en omfattande process 
som tar mycket resurser i anspråk men där få i verksamheten ser att arbetet tillför 
något värde. För att öka nyttan med processen behöver målen/uppdragen komma 
fram i styrningen genom hela universitet. Om universitetet förlorar fokus på målen 
i verksamheten så är risken annars att den interna styrningen och kontrollen vid 
universitet stannar vid att man behärskar en teoretisk modell, som inte kan omsät-
tas i praktiken2.  
 
Enligt ESV visar erfarenheterna att en framgångsfaktor för arbetet med intern styr-
ning och kontroll är att arbetet integreras i den normala planerings- och uppfölj-
ningsprocessen. Det bidrar då till en helhetssyn och att parallella styrsystem och 
målkonflikter undviks. Vad gäller universitetet så brister integrationen av univer-
sitetets arbete med intern styrning och kontroll, inkl. riskhantering, med universi-
tetets övriga styrprocesser. En anledning till detta kan vara svaga gemensamma 
interna styrprocesser för universitetets decentraliserade organisation. Internre-


1 Enligt universitetets webbsida avses med universitetsledningen rektor, prorektor, 
vicerektorer och förvaltningschefen.  
2 ESV Handledning-Att hantera verksamhetsrisker. Processen enligt förordningen om 
intern styrning och kontroll. ISBN: 978-91-7249-342-4 
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visionen konstaterade t.ex. i sin granskning av resursfördelningsprocessen3 att det 
saknades en uttalad ambition att använda denna som styrinstrument och att mål 
och syfte med fördelningen inte framgick. I granskningen konstaterades också att 
vid en långtgående decentralisering är det viktigt med en uppföljning kopplat till 
tydliga mål och riktlinjer. Ett annat exempel på avsaknad av gemensamma interna 
styrprocesser är att universitetet inte har någon övergripande verksamhetsplan 
medan vissa fakulteter har det.  
 
För att nå framgång måste också arbetet upplevas som enkelt. Oklara mål tillsam-
mans med oklarheter i vad som egentligen utgör en risk kan vara bidragande orsa-
ker till att det finns många risker i den universitetsövergripande riskvärderingen. 
Vid genomgång av universitetets riskvärdering från 2014 framgår att flera av ris-
kerna som tas upp närmast är en orsak, dvs redan kända händelser, till att en risk 
inträffar. Universitetet har delat in sina risker i 14 riskområden. Tillsammans inne-
håller universitetets riskområden 87 risker i 2014 års riskvärdering och långt över 
100 åtgärder. De 87 riskerna diskuteras och värderas i olika referensgrupper efter 
att riskkoordinatorerna gjort visst förarbete. Som exempel kan nämnas att utbild-
ningsnämnden är referensgrupp för fyra olika riskområden med totalt 21 risker. 
För att få en effektiv och hanterlig riskhantering arbetar man inom en del andra 
organisationer med betydligt färre risker på den övergripande nivån. Styrelsen 
beslutar sedan om åtgärder för ett antal strategiska topprisker istället för riskområ-
den.  
 
Arbetssättet ser olika ut vid de olika riskvärderande enheterna, vilket kan innebära 
att det är svårt att kvalitetssäkra innehållet i processen. Särskilt märkbart är detta 
när de riskvärderande enheterna ska göra en bedömning av den interna styrningen 
och kontrollen vid sin verksamhet. Granskningen har här visat att bedömningen 
sker på olika grunder. För att kunna göra en bedömning av den interna styrningen 
och kontrollen vid Lunds universitet borde det först klargöras vad som utgör god 
intern styrning och kontroll inom universitetet. Exempel på hur detta kan gå till 
finns t.ex. vid Chalmers tekniska högskola och Sveriges Riksbank. 
 
Andra organisationer, exempelvis University of Cambridge och University of 
Oxford, arbetar med ett riskutskott, liknande universitetets revisionsutskott, som 
operativt övervakar riskhanteringen och rapporterar till styrelsen. Utskottet har 
också ansvar för att identifiera och värdera de viktigaste riskerna som påverkar 
universitetet och ska se till att det finns åtgärder på plats för att hantera riskerna. 
Utskottet har också en nära knytning till revisionsutskottet för att på så sätt för-
säkra sig om att internrevisionen integreras i riskhanteringen. Införandet av ett 
riskutskott som bl.a. hanterar de övergripande riskerna kan vara ett sätt för univer-
sitetet att visa att arbetet är prioriterat. Processen kunde dessutom förenklas genom 
att riskvärderingar inte görs i alla referensgrupper etc. som tar mycket resurser. 
Flera av de risker och åtgärder som idag finns i universitetets riskvärdering och 
som inte klassas som topprisker kunde istället hanteras i linjeorganisationens ordi-
narie verksamhet. Om en grupp har ansvar för den övergripande riskvärderingen 
skulle det också vara lättare att fånga upp risker från organisationen. 
 
Internrevisionens sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter 
i universitetets arbete med anledning av FISK. 
 


3 Dnr IR 2013/5 
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IR har rekommenderat rektor att: 


• Förenkla processen efter det att syfte och ambitionsnivå har fastställts 
utifrån interna och yttre förutsättningar. 


• Integrera processen i verksamhetsstyrningen. 
• Införa tydliga mål i planering och uppföljning av universitetets hela 


verksamhet. 


Rektor har (förkortat) svarat: 
En fungerande riskhantering är ett viktigt instrument för styrning och kontroll. 
Arbetet med intern styrning och kontroll har förändrats och utvecklats under flera 
år. Under 2014 intensifierades detta arbete genom en processkartläggning. Målet 
är att få en effektiv och pålitlig process som stödjer verksamhetens arbete, kan 
ligga till grund för ledningens styrning och fungera som ett betryggande underlag 
till styrelsen. I detta förändringsarbete är internrevisionens rapport ett mycket vik-
tigt och värdefullt inspel. 


Den rådande processen har av många uppfattats som onödigt byråkratisk, krånglig 
och svåröverskådlig. I det förändringsarbete som nu är på gång kommer processen 
att förenklas på olika sätt, utan att det negativt drabbar tillförlitligheten. En av de 
aktuella förändringarna är att radikalt minska antalet övergripande risker och risk-
områden. Ett utökat stöd från Planeringsavdelningen till riskvärderande instanser 
bedöms också bidra till ”kortare startsträcka” för många chefer. Det kan leda till 
mer fokus på själva innehållet i stället för att energi läggs på form och formalia. 


En utgångspunkt i förändringsarbetet är att processens legitimitet och acceptans 
ökar om den upplevs som värdeskapande och nyttig för verksamheten. Universi-
tetet avser att göra riskarbetet enklare och mer användbart genom att tydligare 
integrera riskarbetet i verksamhetsstyrningen. 


Universitetet planerar att från och med 2016 ha en verksamhetsplan som är kopp-
lad till resursfördelningen. Verksamhetsplanen utgår från universitetets strategiska 
plan, den årliga riskanalysen och andra universitetsgemensamma styrdokument.  


Det underlag som inkommer från de riskvärderande instanserna kommer att i ökad 
utsträckning bearbetas och analyseras centralt av Planeringsavdelningen. Detta 
underlag ska sedan återkopplas till de riskvärderande instanserna i de årligt åter-
kommande budgetdialogerna. Resultatet av återkopplingen dokumenteras och för-
ankras med relevanta instanser. Det bearbetade underlaget samt dokumentation 
från återkoppling ska kunna fungera som grund för den universitetsövergripande 
riskvärderingen. 


Från och med 2016 finns alltså en övergripande verksamhetsplan vid universitetet. 
Den beskriver ledningens och styrelsens målsättningar, prioriteringar och särskilda 
utmaningar. Från och med hösten 2015 börjar processen att ta fram en ny strate-
gisk plan för universitetet. Den ska börja gälla 1 januari 2017. 


I verksamhetsplanen för 2016 kommer universitetet att ta ett stort steg mot att 
införa tydligare mål för verksamheten på årsbasis. En liknande ambition finns i 
arbetet med att ta fram en ny strategisk plan. Detta sammantaget ger goda förut- 
sättningar för en bättre fungerande process för intern styrning och kontroll. Uni- 
versitetet menar att en process för intern styrning och kontroll, med en kedja av 
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riskvärderingar-resursfördelning-uppföljning, kommer att leda till bättre möjlig-
heter för planering och uppföljning av verksamheten.  


Granskning av rutiner för hantering av rektorsbeslut 
Syftet med granskningen har varit att utvärdera den interna styrningen och kon-
trollen avseende universitetets hantering av rektorsbeslut. För att få en tillfredstäl-
lande intern styrning och kontroll avseende rektorsbeslut är det viktigt att det finns 
tydliga regler och rutiner avseende vilken typ av beslut som ska fattas vid rektors-
sammanträden, vem som har ansvar för uppföljning av besluten när så ska ske samt 
vem som ska hantera eventuell återrapportering till rektor. 
 
Granskningen har inte omfattat rektors undertecknande av avtal. Den har heller 
inte omfattat en bedömning av innehållet i fattade beslut. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen har visat att det finns ett regelverk som anger vilka frågor som rek-
tor beslutar om samt anvisningar och rutiner för hur beslutsärenden vid rektors-
sammanträden ska hanteras. Anvisningarna anger att det är handläggaren som 
ansvarar för att vidta de åtgärder som behövs med anledning av beslutet medan 
ansvaret för uppföljning av beslut, enligt uppgift, ligger i linjen. Internrevisionens 
iakttagelser vid tidigare granskningar har visat att finns brister i hur rutinerna 
fungerar i praktiken efter det att beslut har fattats men att förbättringar har skett. 
Förbättringarna gäller bl.a. expediering av beslut och hantering av regelverket. De 
brister som kvarstår gäller framför allt implementering och uppföljning av beslut.  
 
Några fungerande rutiner för att hantera beslutade återrapporteringar, utvärde-
ringar och eventuella återbetalningar av tilldelade medel finns inte men intern-
revisionen välkomnar det arbete som nu pågår att ta fram en rutin för att följa upp 
att beslutad återrapportering mm. sker. Beslut om att en återrapportering eller en 
utvärdering ska göras, bör endast tas då det finns ett klart syfte och det är då viktigt 
att det finns rutiner och resurser för att hantera de rapporter och utvärderingar som 
lämnas.  
 
Det saknas tydliga regler för vilka beslut som ska tas vid rektorssammanträden och 
vilka som kan tas på annat sätt. Istället finns en praxis, vilket sannolikt normalt 
fungerar bra, men kan i vissa lägen vara problematiskt. Att fullständigt reglera alla 
situationer kan vara svårt men en tydligare reglering skulle minska risken för att 
beslut tas som inte har förankrats och beretts i tillräcklig utsträckning. Beslut av 
ekonomisk natur bör t.ex. inte tas innan avdelning Planering fått möjlighet att ta 
del av förslaget. Det saknas idag dessutom rutiner/riktlinjer för att hantera avslag 
på äskanden av medel.   
 
Internrevisionen har rekommenderat förvaltningschefen att: 


• Ta fram tydliga regler/riktlinjer för vilken typ av beslut som ska tas vid 
rektorssammanträde 


• Ta fram fungerande rutiner för hantering av de återrapporteringar, utvärde-
ringar mm. som enligt beslut ska ske till rektor 


Förvaltningschefen har svarat: 
För att tydliggöra vilken typ av beslut som ska tas vid rektorssammanträde har 
PM:en ”Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektors-
sammanträde” kompletterats med följande text. 
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Rektor fattar dels beslut i övergripande frågor som inte är av sådan karaktär att 
beslut ska fattas av universitetsstyrelsen (se aktuell Arbetsordning för Lunds 
universitet) och dels fattar rektor beslut i frågor som rör det löpande arbetet och 
som inte har vidaredelegerats. Vad som har delegerats framgår i huvudsak av 
aktuellt beslut om föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att 
teckna avtal vid Lunds universitet. Utöver detta beslut finns även beslut om 
delegationer till vissa funktioner och enskilda individer.  


Det är inte möjligt att i detalj förutse och redogöra för alla beslut som ska fattas 
vid rektorssammanträde. Följande lista täcker dock in de flesta typer av beslut 
som normalt ska fattas av rektor vid rektorssammanträde förutsatt att ingen 
delegation gjorts. 


• anställningar som professor 


• fördelning av vissa medel 


• remissyttranden 


• genomförande av övergripande utredningar och projekt 


• föreskrifter och riktlinjer 


• inrättande av olika interna grupperingar 


• utseende av ledamöter m.fl. i interna och externa grupper 


• ärenden som rör oredlighet i forskning 


• beslut som rör mer än en fakultet 


• övriga beslut för vilka ingen delegation finns 
Sedan 2009 listas samtliga beslut som fattas vid rektorssammanträde i en exelfil. I 
de fall då det i ett rektorsbeslut anges att rapportering till rektor ska ske läggs tid-
punkt för rapport numera in i samma fil. Denna information finns angiven för 
beslut som fattats sedan januari 2014 och framåt och kommer fortsättningsvis att 
läggas in i samband med att beslut fattas.  


Uppföljning av att beslutad rapportering inkommer sker numera löpande av uni-
versitetsledningens kansli. I de fall rapport eller utvärdering inte inkommer enligt 
plan kontaktas normalt den handläggare som ansvarade för ärendet vid beslutstill-
fället. Inkommen rapport eller utvärdering tas upp med rektor, prorektor och för-
valtningschef som tar ställning till om rapporten eller utvärderingen ska läggas till 
handlingarna eller om den ska leda till vidare åtgärder.  
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden välkomnar alla närvarande och förklarar mötet öppnat.  
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning med justeringen att punkt 10 behandlas 
efter punkt 12. 
 
Torun Forslid deltar som åhörare vid dagens sammanträde. 


 
3 Utseende av justeringsperson 
 


 Styrelsen beslutar att utse Rasmus Ringström att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 


  
4  Protokoll från föregående sammanträde 


 
 Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2015-06-12 till handlingarna. 
 


5  Presentation av samhällsvetenskapliga fakulteten 
 
 Dekanus Ann-Katrin Bäcklund presenterar samhällsvetenskapliga fakulteten. 
 


6  Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 6 a 
 
Torbjörn von Schantz och Eva Wiberg informerar om aktuella frågor 
  


b) Rapport från LUS 
 
Cecilia Skoug informerar om bl a följande aktuella frågor: 
- LUS kommer driva frågor inom följande områden: inventering av studieplatser, 
högskolepedagogik och pedagogisk meritering samt jämställdhetsfrågor. En rapport 
inom vardera område är planerade, 
- LUS arbetar med politiska ställningstagande bl a i följande frågor: bostadspolitiken, 
kvalitetssäkring och resursfördelning, 
- kommer att avge remissvar på universitetets handlingsplan för trakasserier och sexuella 
trakasserier samt på Ledningsutredningens delrapport. 
 


c) Rapport från revisionsutskottet 
 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- svaren på internrevisionens granskningar. Dessa redogörs för i delårsrapporten (se 
§ 11), 
- internrevisionens kvalitetsarbete 2014, 
- låg svarsfrekvens på enkät till ledningen 2014,  
- diskussion kring vilka områden som ska granskas 2016, 
- fortsatt uppdrag vid Högskolan i Kristianstad under 2016. 
 


d) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 
 Förteckning 2015-09-01 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 6 d 
 


e) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 
 Förteckning 2015-09-01 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 6 e 
  


7  Information om ekonomihögskolans (EHL) arbete med ackreditering 
 
  Föredragande: John Abrahamson, Fredrik Andersson och Kristina Eneroth 


 
 EHLs styrelseordförande John Abrahamson redogör för bakgrunden till EHLs arbete med 
 ackreditering och dekan Fredrik Andersson för de olika ackrediteringar som de arbetar 
 med. Prodekan Kristina berättar om hur arbetet med ackreditering de facto går till. 
 
8  Information utifrån delårsrapport 


 
  Delårsrapport per 2015-06-30  
  Bilaga § 8 a 
 
  Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 juni 2015 samt prognos för 2015 
  från sektionen Ekonomi 2015-09-04 
  Bilaga § 8 b 
 
  Dnr V 2015/827 
 


  Föredragande: Elisabeth Pupp 
  
 Information.  
 
9  Rapport från MAX IV 


 
  Föredragande: Hans Hertz 
 
 Ordförande för MAX IV Hans Hertz ger en lägesrapport kring MAX IV. 
 


10  Lunds universitets inspel till forskningspropositionen 
 
  Föredragande: Stacey Ristinmaa Sörensen 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
 Vicerektor Stacey Ristinmaa Sörensen redogör för arbetet med inspel till 
 forskningspropositionen så här långt. Ett utkast kommer att skickas till fakulteterna samt till 
 universitetsstyrelsen för synpunkter kommande vecka. 
 


11  Beslut med anledning av internrevisionens delårsrapport 
  
  Internrevisionens delårsrapport för perioden 1 januari 2015 – 30 juni 2015 
  Bilaga § 11 
 
  Föredragande: Gunilla Norberg 
 
  Dnr STYR 2015/913 
 
 Gunilla Norberg redogör för rapporten. Styrelsen uttrycker sin uppskattning över 
 nyordningen med halvårsvis rapportering från internrevisionen. 
 
 Styrelsen trycker på vikten av att internrevisionens rapporter finns tillgängliga på 
 universitetets hemsidor. 
  
 Styrelsen beslutar att lägga internrevisionens delårsrapport till handlingarna. 
 


12  Beslut om komplettering av resursfördelning för 2015 
 
  Förslag till beslut  
  Bilaga § 12 
 
  Dnr STYR 2014/106 
 
  Föredragande: Tim Ekberg 
 
 Tim Ekberg redogör för vårändringsbudgeten samt ger kort information om den kommande 
 budgetpropositionen. 
 
 Styrelsen beslutar  
 - att fördela 3,8 mnkr av ökat takbelopp för utbyggnad av vissa utbildningar till medicinska 
 fakulteten, 
 - att fördela kvalitetsförstärkningsmedel enligt tabell i bilaga § 12. 
   


13  Beslut om revidering av arbetsordning för Lunds universitet - 2.14 Universitetets 
 särskilda verksamheter och 2.15 Kultur- och museiverksamhet 
 
  PM med förslag till beslut 
  Bilaga § 13 a 
 
  Arbetsordning för Lunds universitet 
  Bilaga § 13 b 
 
  Dnr: STYR 2015/962 
 







 5(6)  
 
§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  Föredragande: Moa Lindell 
 
 Styrelsen beslutar fastställa Arbetsordning för Lunds universitet enligt bilaga 13 b. 


  
14  Remiss av delrapport från Ledningsutredningen 


 
  Remiss 2015-08-31   
  Bilaga § 14  
 
  Dnr V 2015/1461 
 
  Föredragande: Susanne Kristensson 


 
 Susanne Kristensson informerar om förslagen i delrapporten och styrelsen har en kort 
 diskussion.  
 
 Styrelsen är enig om att yttrandet ska avges av styrelsen.  
  
15  Uppföljning av placeringsfrågor i stiftelserna  
  
  Föredragande: Klemens Ganslandt   
 
 Klemens Ganslandt rapporterar från arbetet med placeringsfrågor i stiftelserna och styrelsen 
 diskuterar arbetet och sin roll i detta. För att stärka samarbetet mellan universitetsstyrelsen 
 och donationsstyrelsen kommer Jonas Hafström delta i donationsstyrelsens nästa möte. 
 
16  Sammanträden 2016   


  
 Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdatum 2016: 
 
 fredag 12 februari 
 fredag 15 april 
 onsdag 22 juni 
 tisdag 20 – onsdag 21 september (internat) 
 fredag 28 oktober 
 fredag 9 december 


 
17  Utvärdering av den genomförda processen att utse rektor och prorektor 


 
  Rapport 2015-05-06  
  Bilaga § 17 
 
  Dnr V 2014/1 
 
  Föredragande: Hans Modig 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
 Hans Modig redogör för rapporten.  
 
 Styrelsen reflekterar kring processen. De ledamöter som ej närvarar vid dagens möte ska ges 
 möjlighet att lämna sina synpunkter. 
 
 Ordföranden tackar Hans Modig för en bra rapport. 


  
18       Eventuellt övrigt 
 
 Inga övriga frågor. 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras   


 
 
  
Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Rasmus Ringström  
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


 
 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2015-05-28 – 2015-08-27 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Yttrande över remissen Krav på privata aktörer i
välfärden


2015-06-04 


2. Yttrande över förslag till ändring i Statens
jordbruksverks föreskrifter om avgifter i vissa
ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen
(1988:539)


2015-06-04 


3. Anställning som adjungerad professor i medicinsk
angiologi


2015-06-04 


4. Information om ledig anställning som professor i
fysioterapi


2015-06-04 


5. Förnyad anställning som adjungerad professor i
byggnadsmaterial med inriktning mot
betongreparationer


2015-06-04 


6. Förnyad anställning som gästprofessor i elektro-
och informationsteknik


2015-06-04 


7. Yttrande över betänkande Ökat värdeskapande ur
immateriella tillgångar


2015-06-04 


8. Delfinansiering av införandeprojekt Ladok3 2015-06-04 


9. Finansiering av förberedelser inför universitetets
350-årsjubileum


2015-06-04 


10. Förlusttäckning av konferensen European Social
Business Forum 2014


2015-06-04 


11. Medel för universitetsgemensamma satsningar till
strategiska forskningsområden 2015


2015-06-04 


12. Universitetsgemensam samfinansiering till
Wallenberg Academy Fellows karriärprogram för


2015-06-04 


2015-09-01 


1 PM 
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 2 
yngre forskare 


13.  Fördelning av medel för nya SAS-kurser 2015/16 
(Ändringsbeslut) 


2015-06-04 


14.  Utseende av ledamot till styrelsen för Thelma 
Zoégas fond för medicinsk forskning 


2015-06-04 


15.  Uppföljning av Universitetskanslerämbetets 
utvärdering av kandidateamen i socialt arbete 


2015-06-11 


16.  Policy för uppdragsutbildning vid Lunds 
universitet 


2015-06-11 


17.  Föreskrifter för organisering av 
uppdragsutbildning 


2015-06-11 


18.  Anställning som gästprofessor i matematik 2015-06-18 


19.  Information om ledig anställning som professor i 
acceleratorfysik med uppdrag som maskindirektör 
vid MAX IV- laboratoriet 


2015-06-18 


20.  Uppföljning av Universitetskanslerämbetets 
utvärdering av masterexamen i film- och 
medieproduktion 


2015-06-18 


21.  Upphävande av instruktion för Universitetets 
särskilda verksamheters (USV) HMS-kommitté 


2015-06-18 


22.  Universitetsgemensamt stöd till funktionen Film 
och internationella nyheter 


2015-06-18 


23.  Universitetsgemensamt stöd till systemportalen 
LUeduMedia 2015 


2015-06-18 


24.  Utredning avseende Lunarc 2015-06-18 


25.  Utseende av revisionsbolag till Raoul Wallenberg 
institutet 


2015-06-18 


26.  Förnyad anställning som adjungerad professor i fri 
konst 


2015-06-18 


27.  Genomförande av utseendet av elektorer och 
ersättare till forskningsrådens elektorsförsamlingar 
2015 inom region 2 


2015-06-18 


28.  Anmälan om misstänkt vetenskaplig oredlighet 2015-06-24 


29.  Anställning som gästprofessor i informatik 2015-06-24 


30.  Information om ledig anställning som professor i 
företagsekonomi, särskilt entreprenörskap, med 
inriktning på företagsstyrning och ägande i 


2015-06-24 
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entreprenörledda företag (Ruben Rausings 
professur) 


31.  Information om ledig anställning som professor i 
trafikplanering 


2015-06-24 


32.  Information om anställning som professor i 
teknisk vattenresurslära 


2015-06-24 


33.  Föreskrifter för djurbaserad forskning utanför 
Sveriges gräns för forskare vid Lunds universitet 


2015-06-24 


34.  Förnyad anställning som gästprofessor i 
bioinformatik 


2015-06-24 


35.  Utseende av styrelseledamöter för Mobile and 
Pervasive Computing Institute at Lund University 
(MAPCI) 


2015-06-24 


36.  Studieavgifter för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 


2015-06-24 


37.  Utseende av sakkunnig och uppdrag för denne 2015-06-24 


38.  Utseende av föreståndare för Centrum för 
växtforskning 


2015-06-24 


39.  Ordförande för styrgrupp för MOOC-projektet 2015-06-24 


40.  Uppdrag för universitetets gemensamma 
forskarutbildningsnämnd 


2015-06-24 


41.  Uppdrag för universitetets gemensamma 
utbildningsnämnd 


2015-06-24 


42.  Revidering av Föreskrifter om fördelning av 
beslutsbefogenheter 


2015-06-24 


43.  Medel till universitetets akademiska högtider 2015 2015-06-24 


44.  Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 2015-06-24 


45.  Samfinansiering av forskningsprogrammet K2 – 
kunskap och kompetens för attraktiv 
kollektivtrafik (Dnr STYR 2015/813) 


2015-06-24 


46.  Lund Revisited, EU-konferens kring samhälleliga 
utmaningar inom och innovation  


2015-06-24 


47.  Uppdrag som vicerektor för samverkan 2015-06-24 


48.  Delegation till vicerektor för samverkan gällande 
särskilt ansvar för Lunds universitets konst- och 
museiverksamheter 


2015-06-24 
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49.  Delegation till vicerektor för samverkan gällande 


särskilt ansvar för Universitetets särskilda 
verksamheter 


2015-06-24 


50.  Utseende av ledamot till nämnden för 
Nordenstedtska stiftelsen 


2015-06-24 


51.  Yttrande avseende departementsskrivelsen 
Framtidens filmpolitik 


2015-07-29 


52.  Yttrande över remiss av rapporten Havsbaserad 
vindkraft 


2015-08-20 


53.  Utseende av ny biträdande koordinator för 
BAGADILICO 


2015-08-20 


54.  Utseende av ledamöter i kampanjstyrelsen för 
universitetets donationskampanj Lunds universitet 
- För en bättre värld 


2015-08-20 


55.  Införande av Asienbiblioteket, Internationella 
miljöinstitutets bibliotek och Raoul Wallenberg 
institutets bibliotek 


2015-08-20 


56.  Anmälan av oredlighet vid professorstillsättning 2015-08-20 


57.  Utlysning av anställning som professor i 
reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa  


2015-08-27 


58.  Förnyad anställning som gästprofessor i 
innovationsstudier  


2015-08-27 


59.  Utredningsuppdrag rörande den konstnärliga 
fakulteten 


2015-08-27 


60.  Yttrande över anmälan ANM 2015/1082 till DO 2015-08-27 


 
 
Remisser inkomna under perioden 2015-05-29 – 2015-08-27 
 


1.  Departementsskrivelse Framtidens filmpolitik. Svar till 
Kulturdepartementet senast 2015-08-03. 
 


2.  Energimyndighetens rapport Havsbaserad vindkraft. Svar till Miljö- och 
energidepartementet senast 2015-08-07. 
 


3.  Nya regler för revisorer och revision. Svar till Justitiedepartementet 
senast 2015-09-15. 
 


4.  Myndighetsdatalagen. Svar till Justitiedepartementet senast 2015-11-20. 
 


5.  Översyn av lagen om skiljeförfarande. Svar till Justitiedepartementet 
senast 2015-09-15. 
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6.  Förslag till ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 om genetisk 


modifierande livsmedel och foder. Svar till Jordbruksverket senast 2015-
09-01. 
 


7.  Anknytningskravet i skuldsaneringslagen. Svar till Justitiedepartementet 
senast 2015-09-02. 
 


8.  Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader. Svar till 
Miljö- och energidepartementet senast 2015-08-31.  
 


9.  En Fondstruktur för innovation och tillväxt. Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2015-09-14. 
 


10.  EA-värderingens myndighetsfrågor 2015. Svar till 
Ekonomistyrningsverket senast 2015-08-25. 
 


11.  Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s 
varumärkesförordning. Svar till Justitiedepartementet senast 2015-09-25. 
 


12.  Åtgärdsprogram för ortolansparv. Svar till Länsstyrelsen i Örebro län 
senast 2015-09-25. 
 


13.  Delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om 
värdeåterföring. Svar till Näringsdepartementet senast 2015-10-01. 
 


14.  Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. Svar till 
Näringsdepartementet senast 2015-09-07 (hearing). 
 


15.  Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld 
och förtryck. Svar till Socialdepartementet senast 2015-10-23. 
 


16.  Förslag till föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter 
(SOSFS 2000:9) om undantag från kravet på legitimation för vikare på 
anställning som sjuksköterska. Svar till Socialstyrelsen senast 2015-09-
04. 
 


17.  Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för 
studerande. Svar till Näringsdepartementet senast 2015-10-05. 
 


18.  En Värdefull Vård. En hälso- och sjukvård med människan i centrum. 
Svar till Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp En Värdefull Vård senast 
2015-09-15. 
 


19.  Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare. Svar till 
Arbetsmarknadsdepartementet senast 2015-09-30. 
 


20.  Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande 
arter. Svar till Miljö- och energidepartementet senast 2015-10-23. 
 


21.  Förslag till ändrade föreskrifter om studiemedel. Svar till Centrala 
Studiestödsnämnden senast 2015-08-14. 
 


22.  IT-standarder för Lärande. Svar till Swedish Standards Institute senast 
2015-09-07. 
 


23.  Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Svar till Socialdepartementet senast 
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2015-11-30. 
 


24.  Högre utbildning under tjugo år. Svar till Utbildningsdepartementet 
senast 2015-11-09. 
 


25.  Rapport från Bergwallkommissionen. Svar till Justitiedepartementet 
senast 2015-11-20. 
 


26.  Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2015-09-30. 
 


27.  Nya regler för AP-fonderna. Svar till Finansdepartementet senast 2015-
10-30. 
 


28.  Frågor om internrevision. Svar till Ekonomistyrningsverket senast ?? 
 


 





		Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 2015-05-28 – 2015-08-27






  
  
 
 
 
 
 
 


Utveck l ing 
Moa L indel l  
 


 
 
 
 
 
 
 
Förslag till ändringar i Lunds universitets arbetsordning 
 
 
Bakgrund 
 
Ändring avseende 2.14 Universitetets särskilda verksamheter 
I februari 2015 fick projektledare Moa Lindell i uppgift av rektors ledningsråd att 
se över och förtydliga rutinerna kring hur verksamheter inrättas eller avvecklas vid 
Universitetets särskilda verksamheter (USV), eller flyttas från USV till fakultet.  
 
Resultatet av detta arbete är ett utkast till föreskrifter som rektor förväntas fatta 
beslut om senare i höst. Detta utkast har diskuterats med rektors ledningsråd och 
har remitterats till USV:s styrelse och USV:s verksamheter. Föreskrifterna 
behandlar inrättande av verksamhet vid USV samt formalia avseende ett sådant 
inrättande, utvärdering av verksamhet vid USV, avveckling och flytt från USV till 
fakultet.   
 
Innan dessa föreskrifter kan beslutas av rektor behöver en ändring göras i Lunds 
universitets arbetsordning (AO) (dnr STYR 2015/632). Förändringen rör hur en 
USV-verksamhets styrelse ska vara sammansatt. Rektor inrättar verksamheter vid 
USV och rektor fattar beslut om denna verksamhets föreskrifter. I föreskrifterna 
regleras om verksamheten ska ledas av en styrelse och hur den ska vara 
sammansatt.  
 
Nuvarande skrivning i AO lyder ”Varje enhet inom USV ska ledas av en styrelse 
(motsvarande institutionsstyrelse)…”. Skrivelsen som är understruken står i strid 
med att det är rektor som redan vid inrättande av en USV-verksamhet och beslut 
om dess föreskrifter som även beslutar om verksamhetens styrelsesammansättning. 
Skrivningen är inte heller passande av den anledning att USV:s verksamheter ofta 
är strategiska nätverksorganisationer, utan många anställda men med 
samarbetspartners från olika fakulteter eller utanför universitetet. En institutions-
styrelse, där representanter bland de anställda inom verksamheten utses genom val 
att ingå i styrelsen, passar inte för en USV-verksamhet. Det är angeläget att 
styrelserna för USV:s verksamheter kan vara sammansatta på annat sätt än en 
institutionsstyrelse t. ex. med representanter från intresseorganisationer, näringsliv, 
universitetets olika fakulteter eller från andra universitet/högskolor. Dock ska 
kravet som uttrycks i Högskolelagen 2 kap, 6§ att en majoritet av ledamöterna ska 
vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, gälla även för centrum vid 
USV. Studenterna ska också ha rätt att vara representerade i styrelserna och 
personalorganisationernas möjlighet att få insyn ska också säkerställas. 


2015-09-07 


 


1 


Dnr STYR 2015/962 


PM med förslag till beslut 


 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 2 Telefon 046-222 19 46, 046-222 00 00 E-post moa.lindell@rektor.lu.se  
 







 
 
 2 
 
Den föreslagna skrivningen i AO 2.14 lyder: 
”Varje enhet inom USV ska ledas av en styrelse och en föreståndare (motsvarande 
prefekt) om inte synnerliga skäl föreligger. En majoritet av styrelsens ledamöter 
ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårs-
förordningen (2009:769).  
 
Företrädare för personalorganisationerna har härutöver närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt i styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdar-
förordningen.” 
 
Ändring avseende 2.15 Kultur- och museiverksamhet 
Enligt AO leds Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM) av en 
styrelse. Denna styrelse ska enligt AO ha tre externa ledamöter. Under våren 2015, 
när det har pågått ett arbete med att fylla en vakans bland dessa externa ledamöter, 
har det föreslagits att antalet externa ledamöter ska ökas till fyra. På detta sätt blir 
det en bättre balans i styrelsen mellan företrädare för LUKOM-verksamheterna, 
som är fyra stycken, och antalet externa ledamöter. I linje med denna inställning 
finns nu en fjärde extern person adjungerad i styrelsen (enligt rektorsbeslut dnr 
STYR 2015/548). Det föreslås en ändring i AO som möjliggöra att denna person 
kan utses till extern ledamot. 
 
Den föreslagna skrivningen i AO 2.15 lyder: 
”Styrelsen ska bestå av föreståndare för vardera av de ingående verksamheterna. 
Därutöver ska styrelsen ha fyra externa ledamöter. Dessa utses av rektor efter 
förslag från verksamheterna. Rektor utfärdar närmare föreskrifter om förfarandet.”   
 
Ärendet kommer att förhandlas enligt 11 § MBL den 15 september 2015. 
 
  
Förslag till beslut  
Styrelsen beslutar fastställa Arbetsordning för Lunds universitet enligt bilaga.  
 
 
 
 
Bilaga  
Förslag till reviderad arbetsordning för Lunds universitet 





		Förslag till ändringar i Lunds universitets arbetsordning
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Rektorsinformation 2015-09-18
UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN SEDAN 1666


• Almedalsveckan


• Politikerforum


• Besök vid LU: Freiburgs universitet, Universidad Católica de 
Chile, Göteborgs universitetsledning, ledningen för Malmö 
högskola, Formas ledning, GUL-samarbetet, koptiske påven


• Möte om internationalisering på utbildningsdepartementet


• Huvudmannarådet


• Rektorsinternat i Gullmarsstrand


• Ledningsutveckling: LU:s styrgrupp för ledarskap, medverkan i 
HeLP 6, ledningsseminarium för erfarna ledare, 
ledningsgruppsutveckling med RL fortsätter


Bilaga 6 a
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• Med i referensgrupp för utredningen Trygga villkor och attraktiva 
karriärvägar för unga forskare. Klar 31 mars 2016


• Arbetsgivarverkets styrelse


• Stipendieceremonin, cirka 150 stipendiater


• Möte om studentbostäder


• BoPoolens informationskväll, välkomnande m Almgren


• Rektorsinstallation SLU


• TFHS-utredning


• Utredning konstnärliga fakulteten


EVA


• Inledningstalare Kunskapsdagarna


• Möte med Helsingborgs stad om lärarutbildningen


• Konferens i Rom – ”Bridging the distances and the international 
Challenges”


• MOOCs seminarium under Almedalsveckan


• Möte med Sustainergies, samarbete kring hållbarhet


• Lars Haikola på UN – seminarium om ”Högre utbildning under 20 år”


• Möte med Presidenten för Indonesiens stipendiefond







2015-09-19


3


• Hälsningsgillet


• Talare (”Academic values worth fighting for”) vid STINT semi-
narium i Stockholm om ”Public diplomacy and International 
corporation” 








 


 


Dnr STYR 2015/962 


 


 


 


ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET 
 
 
Fastställd av universitetsstyrelsen 2015-09-18, § 13.  
 
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 och en föreståndare (motsvarande prefekt) om 
inte synnerliga skäl föreligger. En majoritet av styrelsens ledamöter ska vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769).  
 
Företrädare för personalorganisationerna har härutöver närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen.  
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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.  
 
Styrelsen ska bestå av föreståndare för vardera av de ingående verksamheterna. Därutöver ska 
styrelsen ha fyraexterna 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. 
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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). 
 
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. 
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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.   
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6  Handläggning av ärenden 
 
6.1  Föredragning och beslut 
Ärenden ska avgöras efter föredragning (20 § MF). Ärenden som ska avgöras av en person, 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 2015-10-01 och ersätter då Arbetsordning för Lunds universitet 
fastställd av universitetsstyrelsen 2015-07-01, dnr STYR 2015/632.  
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


 
 


Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2015-05-29 – 2015-08-27 


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran
/kallelse 


Anställd 
fr.o.m 


Jerker Moodysson USV 
(CIRCLE) 


Innovationsstudier Utlysning 2015-06-04 


Lars Coenen USV 
(CIRCLE) 


Innovationsstudier Befordran 2015-06-04 


Patrik Midlöv Med fak Allmänmedicin Befordran 2015-06-11 


Mathias Wallin LTH Hållfasthetslära Befordran 2015-06-18 


Arne Egesten Med fak Lungmedicin Utlysning 2015-07-01 


Karin Johansson Konstn fak Konstnärlig 
forskning i musik, 
med ämnesansvar 


Befordran 2015-07-01 


Michael Ljungberg Med fak Medicinsk 
strålningsfysik 


Utlysning 2015-09-01 


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


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


16 37,5% 62,5% 


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 % 


2015-09-01 


PM 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 94 35, 046-222 00 00, 0722-31 71 64 
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