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Rektor  


Förändringar av processen för intern styrning och kontroll vid 
Lunds universitet och inrättande av ett riskutskott 


Bakgrund 
Enligt 2 § i förordningen om intern styrning och kontroll (SFS 2007:603) avses med 
intern styrning och kontroll den process som syftar till att myndigheten med rimlig 
säkerhet fullgör de krav som framgår av myndighetsförordningen (SFS 2007:515).  


I enlighet med förordningen ska universitetet göra en riskanalys. Den ska syfta till 
att identifiera och åtgärda omständigheter som utgör risker för att de krav som 
framgår av 3 § myndighetsförordningen inte med rimlig säkerhet kan uppfyllas. Den 
interna styrningen och kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och 
bedömas.  


Enligt Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet (LS 2013/191) 
har universitetsstyrelsen det övergripande ansvaret för intern styrning och kontroll 
och därmed också ansvaret för att universitetet har en ändamålsenlig 
riskhanteringsprocess.  


Internrevisionen har granskat universitetets process för intern styrning och kontroll 
(STYR 2015/765), isk-processen. Internrevisionen lämnade tre rekommendationer: 


• 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.


Förslag till förändring av process för intern styrning och kontroll vid Lunds 
universitet 
Med utgångspunkt från internrevisionens granskning har universitetet utarbetat ett 
förslag till förändring av processen för intern styrning och kontroll vid Lunds 
universitet. Processen ska vara effektiv, pålitlig samt vara en del av 
verksamhetsstyrningen och vara ett stöd för styrelsens bedömning av intern styrning 
och kontroll. För att processen ska leva upp till detta föreslås följande förändringar 
av den. 


De övergripande riskområdena avskaffas. Istället föreslås att befintliga organ och 
grupperingar såsom UFLG (universitetsförvaltningens ledningsgrupp), 
utbildningsnämnden, forskarutbildningsnämnden, forskningsnämnden, rektors 
ledningsgrupp, rektors ledningsråd etc, identifierar, värderar och prioriterar risker. 
Ett riskarbete som sker i befintliga organ och grupperingar bidrar till att effektivisera 
processen och göra den till en del av den löpande verksamhetstyrningen.  
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Antalet övergripande risker som fastställs av universitetsstyrelsen minskas. För att 
kunna förenkla processen såväl som att göra den mer överskådlig, bör antalet risker 
vara betydligt färre. Om underlaget till styrelsen innehåller färre risker så kan 
styrelsen enklare tolka riskläget samt lägga mera fokus på att skapa goda 
förutsättningar för att de identifierade riskerna ska kunna hanteras och följas upp. 


Universitetstyrelsen fastställer övergripande risker på hösten istället för på våren. 
Universitet avser att integrera riskhanteringen i arbetet med att ta fram förslag till 
verksamhetsplan och resursfördelning. Detta ska bland annat ske genom att frågor 
kring risker tas upp i ledningens årliga interna budgetdialoger. Med en sådan 
integration är det mer ändamålsenligt att universitetsstyrelsen fastställer de 
övergripande riskerna på samma sammanträde som verksamhetsplanen och 
resursfördelningen fastställs. Detta sker i regel på ett av styrelsens 
höstsammanträden. 


Förslag till inrättande av riskutskott 
Universitetsstyrelsen föreslås inrätta ett riskutskott. Syftet med utskottet är att det 
ska tillse att processen för intern styrning och kontroll är effektiv och pålitlig och är 
en del av verksamhetsstyrningen samt att den ger universitetstyrelsen goda 
förutsättningar för att bedöma den interna styrningen och kontrollen vid Lunds 
universitet.  


Riskutskottet ska arbeta efter en arbetsordning. Se bilaga. 


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen föreslås besluta om förändringar av processen för intern 
styrning och kontroll vid Lunds universitet enligt följande: 


- De övergripande så kallade riskområdena avskaffas
- Antalet övergripande risker som fastställs av universitetsstyrelsen minskar
- Universitetsstyrelsen fastställer övergripande risker på samma sammanträde


som verksamhetsplanen och resursfördelningen fastställs
- Ett riskutskott inrättas med en arbetsordning enligt bilaga


Förslaget till beslut har förhandlas enligt 11§ MBL 2015-12-01. 







Rektor  


Arbetsordning för riskutskott vid Lunds universitet 


Bakgrund och syfte 
Syftet med utskottet är att det ska tillse att processen för intern styrning och kontroll 
är effektiv, pålitlig samt är en del av verksamhetsstyrningen och att den ger 
universitetstyrelsen goda förutsättningar att bedöma den interna styrningen och 
kontrollen vid Lunds universitet. 


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


Styrelsens ordförande är ordförande i riskutskottet. Utskottet ska inom sig utse en 
ledamot som leder utskottets sammanträde då ordförande ej kan närvara. 


Avdelning Planering utgör utskottets sekretariat och planeringchefen, eller den 
planeringschefen utser i sitt ställe, har närvaro- och yttranderätt vid utskottets 
sammanträden. Utskottet har rätt att kalla tjänstemän vid universitetet till sina 
sammanträden. 


Utskottet sammanträder vid behov och företrädesvis i anslutning till 
universitetsstyrelsens sammanträde. 


Riskutskottet ska 
- förbereda universitetsstyrelsens beslut om fastställande av övergripande


risker
- förbereda universitetsstyrelsens beslut om bedömning av intern styrning och


kontroll vid universitetet
- regelbundet följa upp processen för intern styrning och kontroll och vid


behov informera universitetsstyrelsen om brister och problem med
processen som eventuellt uppdagas samt föreslå universitetsstyrelsen
åtgärder för att förbättra processen


- ha beredskap att genomföra omvärldsanalyser på uppdrag av
universitetsstyrelsen


- regelbundet informera internrevisionen vid Lunds universitet om utskottets
arbete
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Revisionsplan för år 2016 
Enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) ska myndighetens styrelse besluta om 
revisionsplan för internrevisionen. I revisionsplanen fastställs internrevisionens 
uppdrag för det kommande året. Internrevisionens uppgifter och ansvar framgår bl.a. 
av instruktion för internrevisionen, beslutad av universitetsstyrelsen (Dnr IR 2013/14). 


Målet för internrevisionens arbete är att tillföra värde och förbättra verksamheten vid 
Lunds universitet. Genom ett systematiskt och strukturerat arbetssätt vill intern-
revisionen hjälpa organisationen att nå sina mål och öka effektiviteten i riskhantering, 
intern styrning och kontroll samt ledningsprocesser.  


Genomförande av riskanalys 
Internrevisionen (IR) ska årligen upprätta en riskanalys som omfattar all verksamhet 
som myndigheten bedriver eller ansvarar för. Riskanalysen ska utgå från såväl 
myndighetsledningens identifiering, värdering och hantering av risk som IR:s egen 
riskbedömning. Vid upprättande av riskanalysen bör all relevant kunskap om risker 
inom myndigheten användas. Detta innefattar information som erhållits i såväl 
gransknings- som rådgivningsuppdrag. 


IR har vid sin riskanalys utgått från den riskvärdering som universitetet genomfört och 
som fastställts av universitetsstyrelsen i beslut 2015-06-12, Dnr STYR 2015/670. I 
arbetet har hänsyn tagits till universitetets ramverk för intern styrning och kontroll 
samt de beslutade nivåerna för riskacceptans (riskaptit). IR har också tagit del av och 
beaktat de riskanalyser som genomförts på bl.a. fakulteter och sektioner. IR har 
därefter gjort en självständig riskanalys vilken, förutom ovanstående, utgått från 
omvärldsanalys, erfarenheter av generella risker och risker identifierade i gransknings- 
och rådgivningsarbete vid universitetet. IR har löpande tagit del av universitetets 
arbete och dokumentation men har också inför upprättandet av revisionsplanen 
genomfört intervjuer med personer på olika positioner inom universitetet. Vid genom-
förandet av riskanalysen har IR beaktat universitetets mål enligt strategisk plan 2012-
2016, regleringsbrev och författningar. 


Utifrån den insamlade informationen har IR värderat dels universitetets identifierade 
risker inom de olika riskområdena och dels utifrån egen analys identifierat ytterligare 
väsentliga risker. Därefter har en sammanvägning skett för att erhålla en värdering för 
de olika riskområdena. Skälet till det senare steget är att kunna knyta IR:s riskanalys 
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till universitetets riskanalys. Vid framtagning av förslag på granskningar har dock IR 
utgått ifrån enskilda risker och inte riskområden. Värdering har skett av sannolikhet 
och påverkan, dels utifrån bruttorisk och dels utifrån nettorisk. Bedömningen har 
genomförts i diskussioner. Med risk nedan avses nettorisk.  
 
Sammanfattning av internrevisionens riskanalys samt förslag till 
granskningar 2016 
IR ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens 
interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med rimlig säkerhet full-
gör de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen. IR har inte ansvar för och 
ska heller inte utföra uppföljning och kontroll i verksamheten utan ska granska att 
uppföljning och kontroll fungerar.   
 
1. Ledningsprocesserna 
Riskområdet ledningsprocesserna är mycket brett vilket gör att flertalet av universite-
tets risker skulle kunna hänföras hit. Bredden gör också att många av IR:s gransk-
ningar hamnar här. Inom riskområdet finns flera risker som IR bedömer som höga och 
vår samlade bedömning för riskområdet är hög risk med en sannolikhet på 4 och en 
påverkan på 3,5. Av de risker som universitetet i sin riskvärdering tagit upp vill IR 
särskilt lyfta fram risker kopplade till att personal inte identifierar sig med LU och att 
brist på resurser och prioriteringar ger för hög arbetsbelastning i organisationen. Här 
värderar vi riskerna som höga. När det gäller den senare risken är det IR:s uppfattning 
att detta inte enbart gäller fakulteter och institutioner utan även den gemensamma för-
valtningen. Vad gäller de två andra riskerna som tagits upp i universitetets riskvärde-
ring så gör IR bedömningen att det finns viss risk. I universitetets riskvärdering före-
gående år fanns även med en risk om bristande förtroende pga. jäv. IR gör bedöm-
ningen att denna risk fortfarande är hög.  
 
Förutom ovanstående har IR identifierat ytterligare risker inom riskområdet. Dessa 
fanns även med i den riskvärdering som IR gjorde 2014. Riskerna är: 
- att dålig förankring till tydliga mål gör styrningen svag och otydlig, samt 
- att bristande uppföljning leder till att ledningen saknar kunskap om vilken effekt 


styrningen leder till och att lagar, förordningar och internt regelverk inte följs.  
 


IR bedömer dessa risker som höga (båda med en sannolikhet på 4 och en påverkan på 
3,5).   
 
IR har tidigare genomfört ett antal granskningar kopplade till riskområdet där rekom-
mendationer lämnats som berör flera av de identifierade riskerna. Vi vill här särskilt 
lyfta fram granskningen 2012 av universitetets etikrelaterade mål, program och akti-
viteter, granskningen 2013 av universitetets process för resursfördelning, gransk-
ningen 2014 av universitetets hantering av jäv samt granskningen 2015 av universite-
tets arbete med anledning av förordning om intern styrning och kontroll. IR bedömer 
dock att behov finns att även under 2016 genomföra granskningar inom området inte 
minst pga. områdets betydelse med många väsentliga risker. IR har de senaste två åren 
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genomfört granskningar av intern styrning och kontroll på institution där syftet är att 
utvärdera den interna styrningen och kontrollen på institutionsnivån samt hur fakul-
teten följer upp institutionernas arbete. Institutioner vid två fakulteter har nu granskats. 
Internrevisionen föreslår även för 2016 granskningar av intern styrning och kontroll på 
institutionsnivån men nu vid en annan fakultet. Granskningarna kan dock även komma 
att avse enheter som inte tillhör en fakultet. 
 
Utifrån de risker som har identifierats av IR föreslår vi, förutom ovanstående gransk-
ningar, följande: 


• Granskning av projekthanteringen. För att uppnå en effektiv verksamhet är det 
viktigt att styrning, samordning och uppföljning fungerar när det gäller de 
projekt som bedrivs inom universitetet. Granskningen kommer att inriktas mot 
interna projekt och inte t.ex. externfinansierade forskningsprojekt. 


• Granskning av intern styrning och kontroll inom djurförsöksverksamheten.  
Granskningen syftar till att undersöka om det finns en betryggande intern 
styrning och kontroll inom området så att verksamheten bedrivs i enlighet 
med gällande externt och internt regelverk. Påverkan, inte minst på universi-
tetets anseende, bedöms som mycket hög om universitetets hantering skulle 
bryta mot gällande regelverk.  


• Granskning av universitetets hantering av personuppgifter (även inom riskom-
råde 14). Hantering av personuppgifter regleras idag bl.a. av personuppgifts-
lagen (PUL) men det finns också andra regelverk som påverkar hur person-
uppgifter får användas. Ett arbete pågår dessutom inom EU med att ta fram en 
dataskyddsförordning som beräknas träda i kraft 2018. Förordningen kommer 
sannolikt att innebära ökade krav på styrning och strängare sanktionsmöjlighet 
vid överträdelser. Internrevisionen avser att granska den interna styrningen 
och kontrollen i universitetets hantering av personuppgifter. Följer proces-
serna nu gällande regelverk och är de effektiva och ändamålsenliga? Under 
förutsättning att arbetet med att ta fram en dataskyddsförordning följer nuva-
rande tidsplan, kommer granskningen även att beröra den anpassning som 
eventuellt planeras inom universitetet med anledning av den nya lagstift-
ningen. 


• Granskning av resursfördelning inom gemensam förvaltning (även inom 
riskområde 3 och 12). För att uppnå en väl fungerande verksamhetsstyrning är 
det viktigt att det finns en tydlig koppling mellan mål/uppdrag och tilldelade 
resurser.  
 


2. Hållbara finanser  
Vår samlade bedömning för riskområdet är hög risk med en sannolikhet på 4 och en 
påverkan på 3. De risker i universitetets riskvärdering som IR värderar som högst 
inom området är att den faktiska kostnadsutvecklingen inte motsvaras av pris- och 
löneuppräkningen vilket leder till urholkning av anslaget och bristande kvalitet, att 
ytterligare resurser går till samfinansiering på grund av att andelen bidrag ökar i 
förhållande till totala intäkter samt att skillnad i nivå på resurser hos fakulteterna 
redan är märkbar och riskerar att öka. IR delar universitetets bedömning att dessa 
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risker är höga men vad gäller den första risken värderar vi sannolikheten som lägre 
med hänsyn till skrivningen om bristande kvalitet och de kriterier som gäller för 
riskvärderingen. Vi bedömer påverkan som högre än vad universitetet gör vad gäller 
den sista risken.  
 
IR kan konstatera att riskerna inom området är kända och att området även i år är prio-
riterat för ytterligare åtgärder av universitetsledningen. IR har också genomfört flera 
granskningar helt eller delvis inom området t.ex. granskningen 2013 av oförbrukade 
bidrag som främst berör risken med en ökad andel externa bidrag. När det gäller skill-
nader i resurser mellan fakulteterna har detta berörts i granskningen 2013 av universi-
tetets process för resursfördelning där behovet av mål och en tydlig styrning vid för-
delning av medel påtalats. Med hänsyn till ovanstående föreslås ingen granskning 
2016 kopplat till ovanstående risker.  
 
3. Personal- och kompetensförsörjning  
Vår samlade bedömning för riskområdet är hög/viss risk med en sannolikhet på 3 och 
en påverkan på 3,5. De risker i universitetets riskvärdering som IR bedömer som 
särskilt höga är att otrygghet i anställningsformerna kan skapa ohälsa bland de 
anställda samt att lagefterlevnad i organisationen brister på grund av bristande 
kompetens, otydliga processer och bristande resurser inom personalområdet.  
 
Personalen är universitetets viktigaste resurs och det är därför viktigt att arbetet med 
personal- och kompetensförsörjning fungerar och att det avsätts tillräckliga resurser. 
IR kan konstatera att det finns etablerade eller pågående åtgärder vad gäller samtliga 
risker och att riskområdet är prioriterat för ytterligare åtgärder även för 2016. Trots 
detta gör IR bedömningen att det är angeläget att genomföra en granskning inom risk-
området, inte minst med tanke på de signaler som IR fått. IR har tidigare genomfört 
granskningar inom riskområdet t.ex. lärares kompetensutveckling 2010 och universi-
tetets arbete med kompetensförsörjning 2013. Vi föreslår nu en granskning av den 
interna styrningen och kontrollen inom rekryteringsprocessen, kopplad till risken att 
lagefterlevnad i organisationen brister. Även den föreslagna granskningen av resurs-
fördelning inom den gemensamma förvaltningen (se riskområde 1) kommer att beröra 
riskområdet. 
 
4. Konkurrens och synlighet  
IR bedömer den samlade risken för riskområdet som viss risk med en sannolikhet på 3 
och påverkan på 3. I universitetets riskvärdering finns under riskområdet medtaget en 
risk kopplad till oegentligheter men IR har valt att behandla oegentlighetsrisker som 
ett särskilt riskområde (15). Skälet till detta är frågans vikt och då det enligt Ekonomi-
styrningsverkets föreskrifter till internrevisionsförordningen samt god sed särskilt 
åligger internrevisionen att bedöma risken för otillbörlig påverkan, bedrägerier och 
annan oegentlighet.   
 
Den risk som IR värderar som högst under riskområdet konkurrens och synlighet är att 
brister i samordningen av kommunikationsarbetet på alla nivåer ger sämre genomslag 
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och en splittrad bild av universitetet. Bedömningen är här hög risk vilket överens-
stämmer med den bedömning som gjorts i universitetets riskbedömning. När det gäller 
övriga risker värderar IR dessa som lägre än vad universitetet gör. Skälet till detta är 
främst det aktiva arbete som bedrivs vid universitetet.  
 
IR har granskat området 2011 och påtalat bristen på samordning av kommunikations-
arbetet. Den identifierade risken är känd och har av universitetet värderats som hög. 
IR gör med hänsyn härtill bedömningen att en granskning inte skulle tillföra något 
nytt. Någon granskning föreslås därför inte för 2016.   
 
5. Utbildningsfinansiering  
IR delar universitetets samlade bedömning av riskområdet som hög risk och värderar 
sannolikheten till 4 och påverkan till 3, dvs. samma som föregående år. De av 
universitetet identifierade risker som IR värderar som högst är att produktionen i 
förhållande till takbeloppet fortsätter att vara för hög och att statens pris- och 
löneomräkning är för låg i förhållande till de verkliga kostnadsökningarna (den sista 
risken finns även, något annorlunda formulerad, under riskområde 2).  
 
IR har som egen risk identifierat: 


- att brist på prioritering och styrning leder till underskott 
 
Risken bedöms som hög.  
 
IR har under 2012 granskat dels universitetets arbete med studentprognoser och dels 
strategisk utbildningsplanering. I rapporterna har behovet av ökad styrning och upp-
följning påtalats. Eftersom granskningar nyligen genomförts som berör de aktuella 
riskerna och då riskområdet även för 2016 är prioriterat för ytterligare åtgärder genom 
beslut av universitetsstyrelsen, föreslås ingen granskning för 2016.  
 
6. Studentrekrytering  
IR bedömer den samlade risken för riskområdet som viss risk med en sannolikhet på 
2,5 och en påverkan på 3. Den av universitetets risker inom riskområdet som IR 
värderar som högst är att otydlighet i den strategiska utbildningsplaneringen leder till 
att LU inte lyckas använda sina konkurrensfördelar. Värderingen är dock även här 
viss risk.  
 
IR har 2014 granskat studentrekryteringsprocessen och har även tidigare år genomfört 
granskningar som berör området som t.ex. granskningen 2012 av universitetets 
strategiska utbildningsplanering. Med hänsyn härtill samt den värdering som gjorts av 
riskerna föreslås ingen granskning inom detta riskområde 2016. 
 
7. Kvalitet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
IR bedömer den samlade risken för riskområdet som viss risk med en sannolikhet på 
2,5 och en påverkan på 3,5. Vi värderar universitetets risk att bristande resurser leder 
till sämre kvalitet på utbildningen som hög och bedömer sannolikheten som högre än 
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vad universitetet gör i sin riskvärdering. IR har dessutom både i fjor och i år 
identifierat risken:  


- att bristande anpassning till takbeloppet och en utebliven prioritering av 
utbildningsutbudet leder till minskade resurser per student och därmed 
försämrad utbildningskvalitet 
 


Risken värderas som fortsatt hög även om arbete pågår som på sikt kan minska risken.  
 
Inom riskområdet finns risker som IR bedömer som höga både vad gäller sannolikhet 
och påverkan. Detta talar för en granskning inom området. IR har dock de senaste åren 
genomfört ett antal granskningar inom riskområdet där särskilt granskningen 2012 av 
strategisk utbildningsplanering lyft risken att bristande anpassning av utbildningsut-
budet till gällande takbelopp och bristande prioritering riskerar att leda till sämre 
utbildningskvalitet. IR gör bedömningen att ytterligare en granskning kopplad till 
ovanstående risker inte skulle tillföra något utöver vad som framkommit vid tidigare 
granskningar. IR har dock övervägt att föreslå en granskning av universitetets kvali-
tetsarbete men med hänsyn till det arbete som pågår, dels nationellt avseende ett nytt 
kvalitetssäkringssystem och dels inom universitetet med ett kvalitetssäkringsprojekt, 
gör vi bedömningen att en sådan granskning bör avvakta.  
 
8. Kvalitet i utbildning på forskarnivå  
IR:s bedömning av den samlade risken för riskområdet är hög/viss risk med en 
sannolikhet på 4 och en påverkan på 2,5. För flertalet risker delar vi universitetets 
värdering. De risker som IR värderar som höga är att gällande regelverk inte efterlevs 
vilket leder till att universitetets anseende och varumärke skadas, att  gällande 
regelverk inte efterlevs vilket leder till rättsosäkerhet för sökande och antagna till 
forskarutbildningen samt att forskarstuderande har bristfälliga individuella 
studieplaner vilket kan leda till problem vid tvister mellan universitetet och den 
enskilde studenten.  
 
IR genomförde 2011 en granskning av forskarutbildningen med inriktning mot antag-
ning samt de individuella studieplanerna. Denna granskning har därefter följts upp 
årligen och uppföljningen har visat att åtgärder kvarstår att vidta. IR gör bedömningen 
att fortsatt uppföljning inte är tillräckligt utan föreslår en ny granskning av forskarut-
bildningen 2016.  
 
9. Forskningsfinansiering  
Vi bedömer att den samlade risken för riskområdet är hög risk med en sannolikhet på 
4 och påverkan på 3. Samtliga de risker som tas upp i universitetets riskvärdering 
bedöms av IR som höga vilket gör att det kan finnas skäl att genomföra en granskning 
inom området. Riskerna är dock väl kända av universitetet och är delvis en följd av de 
prioriteringar som görs och har gjorts. IR har tidigare granskat oförbrukade bidrag och 
universitetets process för resursfördelning som berör vissa av dessa risker. IR har 
övervägt att föreslå en granskning kopplad till risken avseende forskningsinfrastruktur 
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men med tanke på det arbete som pågår gör vi bedömningen att en sådan granskning 
bör avvakta.  
 
10. Forskningsinfrastruktur  
IR:s samlade bedömning för riskområdet är viss risk med en sannolikhet på 3 och en 
påverkan på 3. Ett par av de risker som finns upptagna i universitetets riskvärdering 
finns även med under riskområde 9. Dessa risker värderas som höga av IR medan 
övriga risker inom riskområdet forskningsinfrastruktur värderas till viss risk.  
 
IR föreslår ingen granskning 2016 inom området. Se bedömning under riskområde 9.  
 
11. Innovation och samverkan  
IR:s samlade bedömning för riskområdet är viss risk med en sannolikhet på 3,5 och en 
påverkan på 2,5. Den av universitetets risker som IR bedömer som högst är att 
otydlighet i universitetets interna organisation riskerar att försvåra för externa 
organisationer att hitta rätt samarbetsformer med Lunds universitet.  IR anser att 
otydligheten även kan försvåra för interna aktörer.  
 
Förutom de risker som finns medtagna i universitetets riskanalys har IR identifierat 
följande risk: 


- Risk för sammanblandning av myndighetsdel och bolagsdel i innovationsverk-
samheten vilket gör att man bryter mot gällande regelverk.  
 


Risken bedöms som hög/viss risk med en hög sannolikhet. 
 
IR har 2011 granskat universitetets innovationsarbete. I denna granskning har frågor 
kopplade till den av IR identifierade risken tagits upp och rekommendationer har läm-
nats som sedan följts upp. IR har också under 2015 granskat intern styrning och kon-
troll av LU Open Innovation Center och där beaktat risken om otydlighet i universite-
tets organisation. Med hänsyn de granskningar som gjorts och då universitetet under 
2015 genomfört en översyn av organisationen inom sektionen Forskning, samverkan 
och innovation föreslås ingen granskning nästa år.    
 
Inom granskningsområdet finns medtaget risker kopplade till uppdragsutbildning.  
IR har flera gånger granskat uppdragsutbildningen vid universitetet. Den senaste 
granskningen gjordes 2015 och ingen granskning föreslås för 2016.  
 
12. Arbetsmiljö  
IR bedömer den samlade risken för riskområdet som viss risk med en sannolikhet på 3 
och en påverkan på 3. När det gäller de risker som tagits upp i universitetets riskvärde-
ring så delar vi i stort sett den bedömning som där har gjorts.  
 
IR har 2012 granskat universitetets arbete med psykosocial arbetsmiljö och lämnat 
rekommendationer som har följs upp. Med hänsyn till vår bedömning av risknivån, att 
riskområdet är prioriterat för ytterligare åtgärder under 2016 samt att området nyligen 
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granskats föreslås ingen granskning 2016. Granskningen av resursfördelningen inom 
den gemensamma förvaltningen kommer dock att även beröra riskområdet arbetsmiljö 
och vissa av de risker som finns där. Det gäller dels risken att bristande resurser på 
universitetsgemensam nivå kan leda till att verksamheten inte får det stöd som behövs 
för arbetsmiljöarbetet men också att brister i kopplingen mellan mål/uppdrag och 
tilldelade resurser kan leda till en försämrad arbetsmiljö.   
 
13. Lokalförsörjning  
IR:s samlade bedömning för riskområdet är viss risk med en sannolikhet på 3 och en 
påverkan på 3. Vi delar i stort sett den värdering som gjorts i universitetets 
riskvärdering även om vissa skillnader finns.  
 
Internrevisionen har granskat lokalförsörjningsprocessen 2013 där förslag till 
förbättringar lämnats. Någon granskning föreslås inte för 2016. 
 
14. Säkerhet  
IR:s samlade bedömning för riskområdet är viss risk med en sannolikhet på 3 och en 
påverkan på 3. Inom riskområdet finns risker avseende informationssäkerhet, brand-
skydd, kris- och katastrofhantering, fysisk säkerhet samt personsäkerhet. IR har tidi-
gare år behandlat risker kopplade till informationssäkerheten som ett särskilt riskom-
råde men har nu valt att följa universitetets indelning. Vi bedömer risker kopplade till 
informationssäkerheten som höga och värderar påverkan som något högre än vad som 
gjorts i universitetets riskvärdering. Övriga risker inom riskområdet värderas till viss 
risk.  
 
IR genomförde 2013 en granskning av universitetets arbete med kris- och katastrof-
hantering och har lämnat förslag till förbättringar. Med hänsyn till detta föreslås ingen 
ny granskning under 2016. När det gäller brandskydd, fysisk säkerhet eller person-
säkerhet föreslås inte heller där en granskning då riskerna är kända och åtgärder finns 
eller planeras. IR värderar dessutom inte dessa risker högre än vad som gjorts i univer-
sitetets riskvärdering varför en granskning sannolikt inte skulle tillföra något nytt.  
 
Ett antal granskningar har genomförts inom området informationssäkerheten, t.ex. 
styrning av informationssäkerhet (2014), Primula – applikation och systemförvaltning 
(2013) och generella IT-kontroller i Orfi (2010). Någon granskning direkt inriktad på 
informationssäkerheten förslås därför inte 2016. Granskningen av universitetets hante-
ring av personuppgifter kommer dock att beröra frågor kopplade till informations-
säkerheten.   
 
15. Oegentligheter  
I Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 4 § internrevisionsförordningen anges att i 
internrevisionens analys av verksamhetens risker ingår att bedöma risken för 
otillbörlig påverkan, bedrägerier och annan oegentlighet. IR har valt att behandla detta 
som ett särskilt riskområde.  
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IR bedömer den samlade risken för riskområdet som hög/viss risk med en sannolikhet 
på 3,5 och en påverkan på 3. IR har utifrån sin erfarenhet värderat sannolikheten högre 
än vad universitetet gjort i sin riskvärdering.  IR har i sin riskvärdering använt den 
identifiering av risker som gjorts av den grupp som under 2012/2013 sett över risker 
för att universitetet kan utsättas för otillbörlig påverkan och brottslighet (Dnr LS 
2012/563). Utöver dessa risker har IR identifierat följande risk: 


- Att en otydlig värdegrund leder till att oegentligheter inträffar och att de inte 
hanteras korrekt vilket påverkar universitetets anseende negativt.  
 


Risken värderas som hög även om arbete pågår som på sikt kan minska risken. 
 
För att minska risken för oegentligeter är det viktigt med förebyggande åtgärder och 
ett tydligt värdegrundsarbete. Internrevisionen har 2012 granskat universitetets arbete 
med etikrelaterade mål, program och aktiviteter och har rekommenderat rektor att 
etablera ett målinriktat, systematiskt och fortlöpande arbete med universitetets 
grundläggande värderingar och etiska riktlinjer. IR följer det arbete som pågår. 
Förutom ett förebyggande arbete är det viktigt att det finns kontroller för att upptäcka 
misstänkta fall samt rutiner och resurser för att utreda dessa. Rektor har under 2015 
beslutat om riktlinjer för hantering av misstänkta oegentligheter1 som reglerar 
hanläggningen av ärenden om misstänkta fall. IR ser mycket positivt på att riktlinjer 
tagits fram.   
 
IR har tidigare genomfört ett antal granskningar kopplat till området som t.ex. 
universitetets system för att förebygga, motverka och upptäcka oegentligheter i form 
av mutor och bestickning (2010), universitetets hantering av jäv (2014) och kontroller 
inom ekonomiområdet (2015). Någon granskning föreslås inte för 2016 men enligt 
god internrevisors- och internrevisionssed ska IR i samtliga granskningar beakta risker 
för bedrägeri och annan oegentlighet, vilket också görs.    
 
Sammanställning av universitetets respektive internrevisionens 
riskanalys 
Tabellen visar värdering av riskområden och inte enskilda risker. Inom ett riskområde 
kan finnas risker som värderas som höga även om värderingen för hela riskområdet 
blir viss risk.  
 
Riskområden (nettovärdering) LU risk LU prio IR risk 


1. Ledningsprocesserna Hög risk  Hög risk 


2. Hållbara finanser Hög risk Prioriterad Hög risk 


3. Personal- och 
kompetensförsörjning 


Hög risk Prioriterad Hög/viss 
risk 


1 Dnr STYR 2014/410 
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4. Konkurrens och synlighet Viss risk  Viss risk 


5. Utbildningsfinansiering Hög risk Prioriterad Hög risk 


6. Studentrekrytering Viss risk  Viss risk 


7. Kvalitet i utbildning på 
grundnivå och avancerad 
nivå 


Viss risk  Viss risk 


8. Kvalitet i utbildning på 
forskarnivå 


Hög risk  Hög/viss 
risk 


9. Forskningsfinansiering  Hög risk Prioriterad Hög risk 


10. Forskningsinfrastruktur Viss risk  Viss risk 


11. Innovation och samverkan Viss risk  Viss risk   


12. Arbetsmiljö Viss risk Prioriterad Viss risk 


13. Lokalförsörjning Hög risk  Viss risk 


14. Säkerhet Viss risk  Viss risk 


15. Oegentligheter (IR)   Hög/viss 
risk 


 
 
Förslag till revisionsplan 2016 
Utifrån genomförd riskanalys har följande granskningar identifierats som angelägna: 
 


• Intern styrning och kontroll på institution (2 granskningar) – riskområde 1 
• Projekthantering – riskområde 1 
• Intern styrning och kontroll inom djurförsöksverksamheten – riskområde 1 
• Universitetets hantering av personuppgifter – riskområde 1 och 14 
• Resursfördelning inom gemensam förvaltning – riskområde 1, 3 och 12 
• Intern styrning och kontroll inom rekryteringsprocessen – riskområde 3 
• Intern styrning och kontroll inom forskarutbildningen – riskområde 8 


 
Resursplanering 
IR har tre anställda och har vid behov möjlighet att anlita externt konsultstöd. IR gör 
bedömningen utifrån planerade granskningsobjekt för 2016, att behov kan finnas att 
anlita konsultstöd motsvarande maximalt 100 timmar. Även konsultstöd för 
metodutveckling kan bli aktuellt.  
 
Av internrevisionens personella resurser köper Högskolan Kristianstad motsvarande 
0,25 tjänst per år. Utöver detta avgår tid för metodutveckling, kvalitetssäkring, 
utbildning, nätverksarbete och andra möten, information, allmän administration mm. 
Den tillgängliga revisionstiden fördelar sig enligt följande. 
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Aktivitet Tillgänglig 


revisionstid i 
timmar 


Konsultstöd 
i timmar 


Granskningsprojekt 2850  
Intern styrning och kontroll på institution 500 (2x250)  
Projekthantering 300  
ISK inom djurförsöksverksamheten  350  
Universitetets hantering av personuppgifter 300 100 
Resursfördelning inom gemensam förvaltning 300  
ISK inom rekryteringsprocessen 300  
ISK inom forskarutbildningen 300  
Årsrapport och uppföljning av tidigare års 
granskningar med lämnade rekommendationer 


300  


Oförutsedda granskningar 200  
   
Granskning hos Högskolan 
Kristianstad 


300  


   
Övrigt 585  
Rådgivning löpande  135  
Rådgivning enligt särskild begäran 200  
Risk- och väsentlighetsanalys samt 
revisionsplan för år 2017 


250  


   
Summa revisionsrelaterad tid 3735  


 
 _______________________ 
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Kvalitetsarbete inom utbildning vid Lunds universitet 
Målet med kvalitetssäkring är att säkerställa att alla utbildningar på samtliga nivåer 
vid Lunds universitet håller hög kvalitet och står sig väl i nationell och internationell 
jämförelse. Metoder för kvalitetssäkring som används vid Lunds universitet är till ex-
empel validering av utbildning, kursutvärderingar och olika uppföljningar.  För att 
förbättra och utveckla utbildningen och undervisningen bedrivs även ett kvalitetsut-
vecklande arbete genom bland annat högskolepedagogiska kurser och annat högskole-
pedagogiskt utvecklingsarbete. Tillsammans utgör kvalitetssäkring och kvalitetsut-
veckling kvalitetsarbetet vid Lunds universitet.  


Nationella kvalitetsutvärderingar 
I och med att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattade de sista utvärderingsbesluten 
i oktober 2014, avslutades fyraårscykeln med nationella utvärderingar av utbildningar 
på grundnivå och avancerad nivå. Dock kvarstår ett antal uppföljningar av ifrågasatta 
utbildningar. Samtliga utbildningar vid Lunds universitet som har genomgått en för-
nyad granskning har fått omdömet hög kvalitet av UKÄ. De sista tre ifrågasatta ut-
bildningarna väntas få besked från UKÄ i början av 2016. 


Sammanfattningsvis har Lunds universitet klarat sig bra i jämförelse med andra läro-
säten i den nu avslutade utvärderingscykeln.  


Nytt nationellt system 
I mars i år skickade regeringen ut en promemoria innehållande ett ramförslag till nytt 
kvalitetssäkringssystem för högre utbildning. Lunds universitet har besvarat remissen 
och i huvudsak ansåg vi att förslaget var bra. Särskilt positiva var vi till att ett ökat 
eget ansvar för kvalitetssäkringsarbetet hade beaktats. Med utgångspunkt från rege-
ringens ramförslag har UKÄ presenterat sitt förslag på hur systemet skulle se ut i prak-
tiken. Då regeringen ännu inte har återkommit med ett formellt uppdrag till UKÄ, vet 
vi inte med säkerhet hur systemets alla delar kommer att se ut. Det är dock positivt att 
UKÄ i utvecklingsarbetet har bjudit in till dialog med lärosätena och andra intressen-
ter. Även om regeringens promemoria angav 1 januari 2016 som startdatum för det 
nya systemet är det inte realistiskt att alla komponenter är på plats under nästa år.  


De fyra komponenter som UKÄ har tagit fram är: 
• examenstillståndsprövningar
• utbildningsutvärderingar


Universitetsstyrelsen 


Kval i te t  och utvärder ing  
Åsa Ekberg,  avdeln ingschef  
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• tematiska utvärderingar, samt 
• granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem.  


 
Som en del av komponenten utbildningsutvärderingar har UKÄ redan påbörjat ett ar-
bete med att ta fram en modell för utvärdering av forskarutbildningen. Modellen inne-
håller en omfattande självvärdering och andra underlag som t.ex. individuella studie-
planer. Däremot kommer inte avhandlingar att ingå som underlag för bedömning. 
Utvärderingsmodellen pilottestas för tillfället vid ett tiotal lärosäten i Sverige med 
ambitionen att kunna starta utvärderingscykeln hösten 2016. Från Lunds universitet 
deltar religionshistoria.  


Kvalitetssäkringsprojektet 
För att möta ovanstående externa krav, tillsatte den gemensamma utbildningsnämnden 
ett projekt med uppdrag att ta fram ett förslag på ett heltäckande system för kvalitets-
säkring vid Lunds universitet. Under året har en kartläggning av fakulteternas kvali-
tetsarbete genomförts inom ramen för projektet. Kartläggningen visar att det bedrivs 
en rad kvalitetsrelaterade aktiviteter vid fakulteterna. Systematiken kring dessa aktivi-
teter kan dock behöva förbättras. Det finns många goda exempel på kvalitetsarbete, 
men hur ser vi till att alla utbildningar lever upp till en mininivå av kvalitetssäkring 
och därigenom kommer alla studenter till nytta?  Den stora utmaningen kommer med 
största sannolikhet bli att genomföra utbildningsutvärderingar i egen regi. Hittills har 
det arbetet skötts av en extern aktör (UKÄ), men nu ska vi själva säkra resultaten på 
våra utbildningar. 
 
Utmaningen blir att utveckla ett enhetligt system som samtidigt tar hänsyn till utbild-
ningarnas mångfald och särart. Det ska också vara utvecklande samtidigt som det är 
skarpt. Det ska dessutom vara resurseffektivt.  


Genomförda undersökningar 
Den universitetsgemensamma nybörjarenkät som pilottestades 2014 gick ut i ett skarpt 
läge oktober 2015. Alla studenter som för första gången studerade vid Lunds universi-
tet fick besvara en enkät som innehöll frågor om vad man har för förväntningar på sin 
utbildning och varför man valde att studera vid Lunds universitet. En enkel rapport per 
fakultet har tagits fram av avdelningen Kvalitet och utvärdering. Data har därefter 
skickats till fakulteterna för vidare bearbetning.  
 
Ett arbete pågår med att ta fram en universitetsgemensam alumnenkät. Enkäten är 
tänkt att skickas ut till studenter 2-4 år efter sin examen. Syftet är att undersöka hur ti-
digare studenter har etablerat sig på arbetsmarknaden och hur de har upplevt sin studi-
etid vid Lunds universitet. 


 
Under året har även en enkätstudie om studenternas erfarenheter av att skriva själv-
ständiga arbeten publicerats. Rapporten behandlar frågor som handledning, motivat-
ion, förberedelse och examination.  
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Ovanstående undersökningar har tagits fram i samverkan med fakulteterna och studen-
terna i syfte att vara ett led i fakulteternas arbete med att bibehålla och utveckla ut-
bildningar av hög kvalitet. 
 
Rapporter och mer information om kvalitetsarbete vid Lunds universitet finns på: 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-
utbildning/kvalitetsarbete 
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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 tillägg av punkten 5. 
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Lars Ljungälv att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2015-10-23 till handlingarna. 
 


5 Information om personalärende 
 
Susanne Kristensson informerar om ett aktuellt personalärende inom Lunds universitet. 
 


6 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 6 a 
 
Eva Wiberg informerar om aktuella frågor. 
  


b) Rapport från LUS 
 
Cecilia Skoug informerar om bl a följande aktuella frågor: 
- LUS har träffat företrädare för Fossil Free, 
- studieplatsrapporten är klar och kommer att presenteras för US i februari, 
- LUS har firat 20 år, 
- LUS, AF och KK har tillsammans med kommunen ordnat ett arrangemang kring hur vi 
kan samverka kring flyktingmottagandet, 
- LUS har deltagit i högskolepedagogisk konferens,  
- LUS kommer att utse tre pedagogiska pristagare vid LU. 
 


c) Rapport från revisionsutskottet 
 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- uppföljning av intern styrning och kontroll, 
- granskning av uppdragsutbildningen, 
- granskning av budgetprocessen, 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
- svar på granskning av två institutioner vid samhällsvetenskapliga fakulteten,  
- utkast till internrevisionens årsrapport, 
- styrelsens årliga bedömning av internrevisionens effektivitet. 
 


d) Lägesrapport från MAX IV 
 
 PM 2015-11-27 från sektionen Ekonomi 
 Bilaga § 6 d 
  
 Dnr V 2015/192 
 
 Föredragande: Lise Bröndum 
 
Styrelsen diskuterar bl a vilka möjligheter som finns att försäkra sig mot räntehöjningar 
och finansiering av drift efter 2018. Lise Bröndum kommer tillbaka kring dessa frågor 
vid nästa rapporttillfälle. 
 


e) Information om det ekonomiska utfallet per 30 september samt prognos för 2015 
 
 PM 2015-10-26 från sektionen Ekonomi 
 Bilaga § 6 e 
 
 Dnr V 2015/1530 
 
 Föredragande: Lise Bröndum 
 


f) Regeringsbeslut om förordnande av ledamöter i och uppdrag till nomineringsgrupper 
 
 Regeringsbeslut 2015-11-19 
 Bilaga § 6 f  
 
 Dnr STYR 2015/1109 
 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 


g) Remiss av betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor  
(SOU 2015:92) 
 
 Remissmissiv och sammanfattning 
 Bilaga § 6 g 
 
 Dnr V 2015/1983 
 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 


h) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 
 Förteckning 2015-11-24 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 6 h 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
i) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 


 
 Förteckning 2015-11-18  från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 6 i  
 
Diskussion. 
 
Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma med en redogörelse för vad Lunds universitet 
på kort sikt kan göra för att öka externrekrytering till läraranställningar. 
 


7  Bedömning av intern styrning och kontroll 
 
  PM 2015-11-23 från Planering 
  Bilaga § 7 
 
  Dnr STYR 2015/718 
 
  Föredragande: Magnus Ekblad 
 
 Information. 
  


8  Beslut om förändringar av processen för intern styrning och kontroll och inrättande av 
 ett riskutskott 
 
  PM 2015-11-12 från Planering 
  Bilaga § 8 a 
 
  PM om arbetsordning för riskutskott vid Lunds universitet 
  Bilaga § 8 b 
 
  Dnr STYR 2015/1370 
 
  Föredragande: Magnus Ekblad 
  
 Styrelsen beslutar om förändringar i processen för intern styrning och kontroll vid Lunds 
 universitet enligt följande: 
 
 - de övergripande så kallade riskområdena avskaffas, 
 - antalet övergripande risker som fastställs av universitetsstyrelsen minskar, 
 - universitetsstyrelsen fastställer övergripande risker på samma sammanträde som 
    verksamhetsplanen och resursfördelningen, 
 - ett riskutskott inrättas med arbetsordning enligt bilaga § 8 b. 
 
 Jacob Branting yrkar på att samtliga personalorganisationer ska ha vars en representant i   
 riskutskottet.  
 
 Styrelsen avslår yrkandet. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
9  Beslut om revisionsplan 2016 


 
  Beslut om Revisionsplan för år 2016 
  Bilaga § 9 
 
  Dnr STYR 2015/1320 
 
  Föredragande: Gunilla Norberg  
 
 Styrelsen beslutar att fastställa revisionsplan för år 2016 enligt bilaga § 9. 
  


10  Rapportering av kvalitetsarbete inom utbildning vid Lunds universitet 
 
  PM 2015-12-11 från avdelning kvalitet och utvärdering 
  Bilaga § 10 
 
  Föredragande: Åsa Ekberg 
 


Information. 
 


11  Rapport från arbetet med strategisk plan för Lunds universitet 2017 – 2026 
 
  PM 2015-11-14  
  Bilaga § 11 
 
  STYR 2015/1326 
 
  Föredragande: Bo Ahrén 
 
 Bo Ahrén redogör för arbetet med att ta fram en ny strategisk plan så här långt och styrelsen 
 diskuterar kring det fortsatta arbetet. 
 
 Styrelsen uppdrar åt Bo Ahrén att sammanställa de synpunkter som framkommit vid 
 gårdagens och dagens diskussioner kring strategiska planen.   
 


12  Att mäta forskningsproduktion – hur utvecklas universitetet gällande publicering  
 och citering 
 
  Föredragande: Tomas Johansson och Mikael Graffner 


 
 Punkten tas upp på nästa sammanträde. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
13  Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna stiftelser och 


 ändamålsbundna donationer  
 
 PM 2015-11-26 från Stiftelseförvaltning 
 Bilaga § 13 
 
 Dnr V 2015/879 
 
 Föredragande: Klemens Ganslandt 
 
Information. 
 


14 Eventuellt övrigt 
 
På grund av de ansträngda offentliga utgifterna i Sverige beslutar styrelsen att rektor ska 
återkomma med en riskanalys om detta kan komma att påverka tilldelningen av resurser till 
den högre utbildningen framöver. 
 
Ordförande tackar styrelsen för gott arbete under det gångna året och önskar alla en riktigt 
god jul. 


 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Lars Ljungälv 
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Rektor  


Bedömning av intern styrning och kontroll 2015 


Bakgrund 
Enligt 2 § i förordningen om intern styrning och kontroll (SFS 2007:603) – benämns 
fortsättningsvis förordningen – avses med intern styrning och kontroll den process 
som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 
myndighetsförordningen (SFS 2007:515).  


I enlighet med förordningen ska universitetet göra en riskanalys. Den ska syfta till 
att identifiera och åtgärda omständigheter som utgör risker för att de krav som 
framgår av 3 § myndighetsförordningen inte med rimlig säkerhet kan uppfyllas. Den 
interna styrningen och kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och 
bedömas.  


Föreliggande PM ger en bakgrund till bedömningen om huruvida den interna 
styrningen och kontrollen är betryggande. Vid denna bedömning ska, enligt 
förordningen, organisationens egen verksamhet, samt iakttagelser av Riksrevisionen 
så väl som av internrevisionen beaktas. Vidare ska också bedömas huruvida 
processen är ändamålsenlig och väl införd. Universitetsstyrelsen beslutar om den 
interna styrningen och kontrollen är betryggande, normalt på sitt möte i februari.  


Riskvärderingar och riskintyg hösten 2015 
I Lunds universitets ramverk för intern styrning och kontroll (LS 2013/191) framgår 
att god intern styrning och kontroll är ett ansvar för alla ledningsfunktioner inom 
universitets olika delar. Detta har tolkats som att chefer inom följande delar av 
verksamheten, i fortsättningen benämnda riskvärderande instanser, har ett särskilt 
ansvar för god intern styrning och kontroll inom sina respektive delar: samtliga 
fakulteter, universitetets särskilda verksamheter (USV), Lunds universitets bibliotek 
(LUB), Lunds universitets kultur- och museiverksamhet (LUKOM), MAX IV-
laboratoriet och den gemensamma förvaltningen (samtliga sektioner).  


Chefer inom de riskvärderande instanserna ska årligen intyga genom ett så kallat 
riskintyg att de genomfört riskvärdering. De ska också i samband med detta 
informera om vilka risker de prioriterar, att de följt upp åtgärder och beslutat om 
nya. Slutligen ska de bedöma hur väl den interna styrningen och kontrollen fungerar 
inom sina respektive verksamheter. 


Samtliga riskvärderande instanser har inkommit med riskintyg för 2015. 


Universitetsförvaltningen har arbetat med riskvärderingar för sin linjeorganisation 
(sektionerna och universitetsledningens stab), samt för vissa av de processer och 
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 2 
administrativa system där förvaltningen är ägare, samt lämnat in riskintyg för dessa 
verksamheter. Ett övergripande riskintyg har också lämnats in av förvaltningschefen 
avseende hela den gemensamma förvaltningen.  
 
 
Universitetsövergripande riskhantering 
I Lunds universitets ramverk för intern styrning och kontroll framgår att 
universitetsstyrelsen årligen beslutar om universitetets riskvärdering inför 
kommande år, vilka åtgärder som ska genomföras och nivån av riskaptit, det vill 
säga vilken nivå av risk som verksamheten ska acceptera inom ett visst område.  
 
Av den universitetsövergripande riskvärderingen för 2015 (STYR 2014/502) 
framgår vilka risker som prioriteras för särskild uppföljning: 


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


 
Nedan följer uppföljningen av vad som har skett inom de prioriterade riskområdena. 
Uppföljningarna förhålls till hur riskerna bedömts i den riskmatrisk som universitet 
har tagit fram med en bedömningsskala från låg risk till mycket hög risk. Riskaptiten 
anger hur stor risk som kan accepteras inom varje område. 
 
 
 
Arbetsmiljö 
Riskområdet arbetsmiljö innefattar risker som kan påverka universitetets förmåga 
att bedriva verksamhet på så sätt att medarbetares och studenters säkerhet och 
välmående säkerställs. Området omfattar både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 
Det är ett område som står under många krav från lagstiftning och regelverk och 
där risker kan få stora konsekvenser, både för enskilda personer och för 
verksamheten.  
 
De risker som identifierats inom området berör bland annat bristande engagemang 
och systematik i arbetsmiljöarbetet. Otillräcklig kompetens och otillräckliga 
resurser, främst tid men även ekonomiska resurser, medför att arbetsmiljöarbetet 
inte leder till att den psykosociala arbetsmiljön håller tillräckligt hög kvalitet för 
att bedriva verksamheten effektivt. Avsaknad av ett systematiskt arbetssätt riskerar 
att medföra försämrad arbetsmiljö och ökad resursåtgång då verksamheterna 
ständigt måste börja om på nytt. Kunskapsbristerna medför att vi inte följer aktuell 
lagstiftning, t. ex. ej korrekta anmälningar och tillstånd, vilket kan leda till 
sanktionsavgifter eller att verksamheten tillfälligt får avbrytas.  
 
Brister i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan orsaka svårigheter att 
behålla kvalificerad personal. Ansvaret för studenternas psykosociala miljö är inte 
tydliggjort.  
 
Utbildningar, informationsinsatser, medverkan vid skyddsronder, utredningar och 
uppföljningar har genomförts för att öka kunskapen om arbetsmiljöarbetet och 
medvetenheten av dess betydelse. Stöddokumentation för hur arbetet ska bedrivas 
håller på att uppdateras och kompletteras.   
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Åtgärderna bedöms ha ökat kunskapsnivån och haft viss förebyggande effekt.  
 
En utredning av arbetsmiljöorganisationen vid LU genomförs.  
 
 
År Riskaptit Riskvärdering Sannolikhet Påverkan 
2014 Låg risk Viss risk 3 3,1 
2015 Låg risk Viss risk 3 3,3 
 
 
Hållbara finanser 
Riskområdet hållbara finanser handlar om att ha balans mellan intäkter och 
kostnader. För att uppnå detta har flera åtgärder vidtagits för att förbättra ekonomisk 
styrning och uppföljning.  
 
Risker för oförutsedda kostnadsökningar och händelser avseende ESS och MAXIV 
lyfts fram, men löpande rapportering till universitetsstyrelsen bedöms ha minskat 
risken.  
 
Det finns risk att kostnaderna för lokaler och infrastruktur ökar. Ökad planering och 
inrättande av lokalfond har minskat risken, samtidigt som nya utmaningar 
tillkommer.  
 
Statens pris- och löneomräkning fortsätter att urholka anslaget. Detta utgör en risk 
som i allt större utsträckning påverkar all verksamhet, men särskilt utbildning på 
grundnivå som har små möjligheter att finansieras på andra sätt. 
 
Risker förknippade med det stora myndighetskapitalet har minskat tack vare att 
problemet analyserats, måltal satts upp och beslutats samt att regelbundna 
avstämningar görs med fakulteterna.  
 
År Riskaptit Riskvärdering Sannolikhet Påverkan 
2014 Viss risk Hög risk 3,5 2,6 
2015 Viss risk Hög risk 4 3 
 
 
 
 
Forskningsfinansiering 
Universitetet är beroende av externa bidrag och måste i samband med dessa kunna 
satsa högt, men fakultetsanslaget är fundamentalt för att bedriva forskning med 
bredd och för att klara medfinansiering/samfinansiering. Inom 
forskningsfinansieringen måste risker kunna tas för att ta tillvara på möjligheter, 
men samtidigt är stabilitet, långsiktighet och hållbarhet av stor vikt. Dessutom ska 
universitetet arbeta för att fortsätta vara ett brett universitet, vilket ställer krav på 
att forskningsfinansieringen bidrar till detta mål och inte skapar strukturell 
obalans. 
 
Här lyfts bland annat fram att det finns risk att universitetet tvingas tacka nej till 
externfinansiering på grund av att universitetet saknar möjlighet till samfinansiering. 
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Det finns också risk att den interna fördelningen av resurser och att inflödet av 
externa medel koncentreras till färre miljöer, leder till obalans mellan universitetets 
olika delar.  
 
Det finns också en risk att kostnader för ESS, MAX IV och Medicon Village sker på 
bekostnad av övrig verksamhet. 
 
Dialog med politiska beslutsfattare och finansiärer genomförs kontinuerligt för att 
försöka förbättra resurstilldelningssystemet. Inom universitetet pågår diskussioner 
om fördelning av resurser. 
 
 
År Riskaptit Riskvärdering Sannolikhet Påverkan 
2014 Viss risk Hög risk 4 3,3 
2015 Viss risk  Hög risk 4,2  3,2 
 
 
Personal- och kompetensförsörjning 
Riskområdet Personal- och kompetensförsörjning innefattar universitetets arbete 
med att säkerställa kompetensförsörjningen för framtiden. Det är ett riskområde som 
står under många krav från lagstiftning och regelverk och där risker kan få stora 
konsekvenser, både för enskilda personer och för verksamheten.  
 
Inom området finns betydande risker som värderats högt både vad avser sannolikhet 
och påverkan. Framförallt rör det sig om att LU riskerar att inte kunna rekrytera och 
behålla personal med rätt kompetens.  
 
Åtgärder på bred front har etablerats eller genomförts för att möta riskerna. Det rör 
sig exempelvis om processutveckling, kurser, stödsystem för kompetensutveckling 
och internationaliseringsarbete. Åtgärderna bedöms ha minskat riskerna. 
 
År Riskaptit Riskvärdering Sannolikhet Påverkan 
2014 Låg risk Hög risk 3,7 3,5 
2015 Låg risk Hög risk 3,8 3,4 
 
 
 
 
 
Utbildningsfinansiering 
Risker finns i relation till utbildningsanslaget, antingen att universitetet 
överproducerar eller underproducerar. Om universitetet inte får ett högre takbelopp, 
det vill säga fler utbildningsplatser, kommer det att krävas omfördelningar när nya 
utbildningsprogram och kurser ska beredas utrymme i utbudet. Den finansiering av 
utbildningsplatser som idag sker med myndighetskapital, upphör till huvuddel 2015. 
 
Universitet är tydligt med behovet av fler platser och har vid ett flertal tillfällen 
framfört sina önskemål till regeringen. Parallellt med detta arbetar fakulteterna med 
att försöka minska sin överproduktion, vilket också har gett visst resultat. 
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Den dåliga utvecklingen av ersättningen för pris-och löneutvecklingen får också 
konsekvenser för utbildningsfinansieringen – intäkterna ökar inte i samma takt som 
kostnaderna.  
 
År Riskaptit Riskvärdering Sannolikhet Påverkan 
2014 Viss risk Hög risk 4,2 3,1 
2015 Viss risk Hög risk 3,8 2,9 
 
 
 
Uppföljning av processen för intern styrning och kontroll 
I Lunds universitets ramverk för intern styrning och kontroll framgår att 
universitetsstyrelsen också ansvarar för att säkerställa ändamålsenligt utformade och 
väl införda processer för intern styrning och kontroll. Rektor är ansvarig för att 
implementera universitetsstyrelsens krav på processen för intern styrning och 
kontroll.  
 
Under 2015 har förslag på förbättringar av processen tagits fram.  
 
Synpunkter från Riksrevisionen, Justitiekanslern och internrevisionen 
Universitetet ska i sin bedömning av den interna styrningen och kontrollen ta hänsyn 
till synpunkter som lämnats av Riskrevisionen och internrevisionen vid Lunds 
universitet. Här finns också möjlighet att lämna synpunkter även från andra 
granskande instanser och verksamheter.  
 
Riksrevisionen har granskat universitets årsredovisning för 2014. Granskningen har 
resulterat i ytterst få iakttagelser, kommentarer och rekommendationer. Universitetet 
anser att dessa inte påverkar bedömningen av den interna styrningen och kontrollen.   
 
Justitiekanslern skriver angående sin granskning av ärendeförteckningarna vid 
Lunds universitet att brister har påtalats vid flertal tillfällen de senaste åren (STYR 
2014/933). Universitetet arbetar med att komma till rätta med bristerna i fråga. 
Universitetet anser att dessa inte påverkar bedömningen av den interna styrningen 
och kontrollen.   
 
Internrevisonen granskar universitetet regelbundet enligt den revisionsplan som är 
fastställd av universitetsstyrelsen. Resultaten av dessa granskningar presenterar 
internrevisionen för universitetsstyrelsen bland annat i sin årsrapport. Universitetet 
anser att dessa inte påverkar bedömningen av den interna styrningen och kontrollen.   
 
 
Dokumentation 
En samlad dokumentation över den interna styrningen och kontrollen finns vid 
avdelning Planering. Dokumentationen i fråga ligger till grund för detta förslag till 
beslut. 
 
Universitetsövergripande riskhantering 2016 
Riskvärderingen inför 2016 fastställdes av universitetsstyrelsen i juni 2015 (STYR 
2015/670). I det beslutet prioriterades också följande områden för ytterligare 
åtgärder: 


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


 
 
Sammanfattning och förslag till beslut 
Universitetet fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla processen för 
intern styrning och kontroll. De brister som Riksrevisionen och internrevisionen 
identifierat anser vi att universitetet har hanterat eller kommer att hantera på sätt 
som gör att den interna styrningen och kontrollen fortfarande är betryggande. 
 
Rektor vill med bakgrund av redovisningen i detta dokument föreslå 
universitetsstyrelsen: 


- att i årsredovisningen lämna följande bedömning enligt föreskrifter från 
Ekonomistyrningsverket: 
”Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid Lunds 
universitet är betryggande.” 


 
Beslut i detta ärende fattas i samband med beslut om årsredovisningen vid 
universitetsstyrelsen möte den 12 februari 2016. 
 
Personalorganisationerna har informerats om ärendet enligt 19§ MBL 2015-12-01. 
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Till ministern för högre utbildning och 
forskning 


Regeringen beslutade den 15 maj 2014 att tillkalla en särskild utredare 
med uppdrag att kartlägga och analysera ledarskap och lednings-
strukturer i högskolan och lämna förslag på utvecklingsåtgärder 
(2014:70).  


Professor Kåre Bremer förordnades den 1 juni 2014 att vara 
särskild utredare. Som experter i utredningen förordnades den 2 
februari 2015 departementssekreterare Helene Biller, kansliråd Bente 
Björk, departementssekreterare Maria Kling, ämnesråd Ann-Charlotte 
Wallin och departementsråd Thomas Vestin. Huvudsekreterare har 
från den 1 juni 2014 varit utredare Ulrika Bjare. Från den 1 juni 2014 
till den 31 januari 2015 var departementssekreterare Helene Biller 
anställd som utredningssekreterare i utredningen. Därefter, sedan den 
1 februari 2015, har ämnesråd Rolf Höijer varit utredningssekreterare.  


Den 23 april 2015 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till 
utredningen (dir. 2015:44). I uppdraget ingick att lämna ett förslag 
till förfarande inför regeringens utseende av ordförande och vissa 
övriga ledamöter i universitets och högskolors styrelser. Det 
utvidgade uppdraget rapporterades den 30 juni 2015. 


Utredningen har antagit namnet Ledningsutredningen. Härmed 
överlämnas Ledningsutredningens betänkande Utvecklad ledning 
av universitet och högskolor (SOU 2015:92). Uppdraget är därmed 
slutfört.  


 
 


Stockholm i oktober 2015 
 


Kåre Bremer 
/Ulrika Bjare 
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Sammanfattning 


Sveriges universitet och högskolor har i dag ett större ansvar än 
tidigare för att själva organisera sin verksamhet, de har utökade 
resurser som ska användas effektivt för hög kvalitet i verksam-
heten, högre krav på profilering av utbildning och forskning och de 
utsätts för ökad konkurrens både nationellt och internationellt. För 
att möta dessa utmaningar behöver ledning och styrning inom 
universitet och högskolor utvecklas och förbättras. Detta kan ske 
på flera olika sätt. Utredningen har inte haft någon a priori upp-
fattning om vad som bör förändras utan har istället valt att 
kartlägga hur ledningsfunktionerna ser ut i dag för att därefter 
identifiera styrkor, svagheter och förslag till förändringar. Huvud-
delen av förslagen riktar sig direkt till lärosätena, en mindre del till 
regeringen. Utredningens grundläggande inställning är att undvika 
en utökad nationell reglering och istället värna lärosätenas möjlig-
heter att själva besluta om sina ledningsfunktioner. Utredningens 
förslag till författningsförändringar omfattar sålunda ett begränsat 
antal ändringar i redan befintliga lagar och förordningar. 


Ekonomiska förutsättningar för ledning och styrning 


Finansieringen av verksamheten utgörs av statliga anslag, bidrags-
medel från externa forskningsfinansiärer och avgifter exempelvis 
från uppdragsutbildning. De statliga anslagen till universitet och 
högskolor utgörs av två separata anslag, ett för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt ett för forskning och utbildning 
på forskarnivå. Det förra baseras på prestationsbaserade mått-
enheter för utbildningsvolym. Variationer i utbildningsanslaget 
som genomförs under relativt korta tidsperioder och med kort 
varsel gör verksamheten svårplanerad. Vidare saknar finansierings-
systemets kvantitativa bas i redovisningen av helårsstudenter och 
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helårsprestationer incitament till kvalitetshöjningar och profilering. 
Det leder till en likriktning av det sammantagna nationella utbild-
ningsutbudet då universitet och högskolor satsar på liknande 
utbildningar, exempelvis vissa yrkesutbildningar, där sannolikheten 
att kunna maximera anslaget är som störst. Utredningen föreslår att 
regeringen inleder en översyn av finansieringssystemet för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå i syfte att skapa bättre förut-
sättningar för långsiktig planering av utbildningen och profilering av 
lärosätena. 


Vad gäller det statliga anslaget för forskning och utbildning på 
forskarnivå, även kallat basanslaget, kan universitet och högskolor 
själva bestämma hur det ska användas och fördelas och det kan på 
så vis utgöra en väsentlig del av lärosätenas verktyg för den interna 
ledningen och styrningen. Utöver basanslaget finansieras som ovan 
nämnts forskningen även med bidrag från forskningsråd och andra 
externa finansiärer. Som en följd av statens satsningar i de senaste 
forskningspropositionerna har lärosätenas forskningsintäkter ökat 
starkt de senaste åren. Parallellt med detta har de externa bidragen 
från andra forskningsfinansiärer också ökat. Flera av dessa 
finansiärer ställer samtidigt krav på att lärosätena själva finansierar 
en del av forskningsprojekten med basanslaget, så kallad sam-
finansiering. Den nuvarande fördelningen av basanslag och externa 
medel i kombination med kraven på samfinansiering begränsar 
lärosätenas möjligheter till att fatta strategiska beslut och göra 
interna prioriteringar av verksamheten. Utredningen föreslår att 
regeringen vidtar åtgärder för att öka basanslagets andel av den totala 
statliga forskningsfinansieringen i syfte att öka lärosätenas ekonomiska 
förutsättningar för strategisk ledning och profilering samt att 
regeringen instruerar statliga forskningsfinansiärer att minska kraven 
på samfinansiering av forskningsprojekt. 


Kollegialitet och linjestyrning 


Kollegialitet är en grundläggande komponent i ledningen av 
universitet och högskolor. Begreppet lämnas ofta odefinierat, men 
det finns några huvudprinciper att ta fasta på, nämligen kritisk 
granskning och peer review, det kritiska samtalet mellan kollegor 
och kollegiala ledarval. Beslut ska enligt dessa principer utgå från 
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sakligt grundad kunskap som utsatts för prövning, utvärdering och 
kritik. Förespråkare för kollegialitet som ledningsmodell framhåller 
vikten av kollegialt beslutsfattande i kollegiala ledningsorgan.  


En annan grundprincip för kollegialitet som ledningsmodell är 
kollegiala ledarval. Linjeorganisationens chefer ska enligt denna 
princip väljas av kollegiet/medarbetarna utan inblandning från över-
ordnad chef. En fråga i sammanhanget är vad som menas med 
kollegiet. Det kan definieras olika beroende på vad kollegiet ska ha 
för befogenheter, mer eller mindre snävt, dvs. endast omfattande 
kollegor med doktorsexamen, eller vidare och omfattande alla 
lärare och forskare, eller alla medarbetare. 


Genom kollegialt inflytande och kollegialt beslutsfattande kan 
den kunskap och erfarenhet som kollegiet/medarbetarna har tillgodo-
göras i ledningen av verksamheten. Kollegiala organ kan i jämförelse 
med en enskild ledare fånga upp fler åsikter och argument. Det 
kritiska samtalet där olika alternativ kan vägas mot varandra är en 
tillgång inför olika beslut. Kollegialt valda ledare har rimligen en 
god kännedom om verksamheten de ska leda. De är vanligen också 
välkända och betraktas som representanter för kollegiet/med-
arbetarna. Därmed åtnjuter de ofta en större legitimitet bland 
kollegiet/medarbetarna än en helt och hållet uppifrån utsedd chef.  


Det finns emellertid också svagheter med den kollegiala lednings-
modellen. Kollegiala organ och kollegialt valda ledare kan ha svårt att 
fatta beslut som innebär större förändringar. Ledamöterna/cheferna är 
valda av ett kollegium som förväntar sig att de beslut som fattas inte 
ska innebära problem och oönskade förändringar. Kollegiala besluts-
organ kan få särskilt svårt att fatta riktiga beslut om det kritiska 
och kunskapsbaserade samtalet inför beslut får ge vika för en 
intressebaserad argumentation från ledamöterna. Dessa svårigheter 
ökar om det dessutom anses att viktiga beslut ska fattas i enighet. 
Konsensus och konservatism, och därmed bristande handlings-
kraft, kan komma att prägla den kollegiala ledningen.  


Kollegialitet och linjestyrning betraktas ibland som motsatser 
men av de flesta som komplementära ledningsmodeller. Med linjen 
avses här lärosätenas chefshierarki med rektor, dekaner och 
prefekter och motsvarande befattningar med andra benämningar. 
Vid sidan av dessa finns också kollegialt sammansatta nämnder och 
styrelser av olika slag. Frågan är hur ansvar och befogenheter ska 
fördelas mellan linjeorganisationen och de kollegiala organen.  
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Det är utredningens uppfattning att kollegialitet och linjestyrning 
kompletterar varandra och att de tillsammans utgör ryggraden i 
ledningsfunktionerna vid alla lärosäten. I universitets och högskolors 
styrdokument bör principerna för ansvars- och mandatfördel-
ningen mellan linjeorganisationen och de kollegiala organen vara 
klarlagda. Kollegialitetens centrala bidrag är den kunskap och 
kompetens som kollegiet/medarbetarna har. Linjeorganisationen 
bidrar med ett strategiskt akademiskt ledarskap och ett ramverk för 
beslut i frågor som inte kan behandlas eller är mindre lämpliga för 
behandling i kollegiala organ. 


Utredningens förslag rörande kollegialitet och linjestyrning 
syftar inte till att stärka den ena ledningsmodellen på bekostnad av den 
andra. Syftet är att klargöra och stärka båda dessa komponenter i 
ledningen av lärosätena. Lärosätena måste själva överväga principerna 
för ansvars- och mandatfördelning och i arbets- och delegations-
ordningar fastställa hur beredning av och beslut i olika ärenden ska 
fördelas mellan de kollegiala organen och linjeorganisationen. 
Utredningen föreslår att lärosätena klargör principerna för ansvars- 
och mandatfördelning mellan kollegiala organ och linjeorganisationen 
samt att de kollegiala organens uppdrag utformas så att kollegiets och 
medarbetarnas kompetens och kunskap kan tillvaratas i ledningen av 
lärosätet. 


Organisation och ledningsstrukturer 


Utredningen har gjort en genomgång av organisationen och 
ledningsstrukturerna vid de 31 statliga och ytterligare tre lärosäten. 
I samband med autonomireformen 2011 infördes en bestämmelse i 
högskoleförordningen om att lärosätets styrelse ska besluta om en 
arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans över-
gripande organisation, delegering av beslutanderätt, handläggning 
av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten.  


Utredningens kartläggning visar att det vid alla lärosäten finns 
någon form av central nämnd eller fakultetsnämnd som ansvarar 
för utbildning och/eller forskning. De avregleringar av den interna 
organisationen som autonomireformen 2011 innebar har sålunda 
inte medfört att universitet och högskolor avskaffat fakultets-
nämnder eller motsvarande organ. Däremot har i vissa fall föränd-
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ringar av nämndernas beslutsbefogenheter genomförts. Fakultets-
nämnden beslutar oftare om resursfördelning i de fall den ligger i 
linjen och ansvarar för genomförandet av utbildningen och forsk-
ningen. Då nämnden ligger vid sidan av linjen har den i första hand 
ett mer övergripande kvalitetsansvar och beslutar i regel inte om 
resursfördelning. 


Det varierar mellan lärosäten hur pass stor reell makt dekanerna 
upplever sig ha. En generell iakttagelse är att det formella mandatet 
sällan är kopplat till det reellt upplevda. Trots att dekanen inte har 
eget formellt beslutsmandat så innebär det faktum att dekanen är 
ordförande i fakultetsnämnden/motsvarande och fakultetens främsta 
företrädare (där fakultet som organisatorisk enhet finns) att dekanen 
har ett stort reellt mandat. Hur detta utövas och vilket mandat som 
dekanen i praktiken tar sig är i hög grad kopplat till traditioner vid 
lärosätet och dekanens personliga egenskaper. Att föredra vore om 
det akademiska uppdraget och mandatet tydliggjordes och kom-
municerades, vilket skulle klargöra ansvarsfördelningen och öka 
överensstämmelsen mellan formella och informella styrsystem. 


Många universitet och högskolor har olika former av rådgivande 
organ med lärare och forskare för samråd i lärosätesövergripande 
frågor. En anledning som angivits för att inrätta denna typ av 
grupper är att ledningen inte anser att de kollegiala organen såsom 
fakultetsnämnd/motsvarande är tillräckligt användbara för denna 
typ av frågor. Användandet av de centralt placerade rådgivande 
grupperna kan bidra till en bättre kontakt mellan linjeorganisa-
tionen och kollegiet/medarbetarna trots att lärarna och forskarna i 
gruppen inte utses genom val. 


Alla lärosäten är organiserade i institutioner eller motsvarande 
enheter med annan beteckning. Vid fem lärosäten finns institu-
tionsstyrelser. Beslutsbefogenheterna för dessa styrelser varierar. 
Övriga lärosäten har någon form av så kallat prefektstyre vid 
institutionerna, med eller utan ett rådgivande eller beredande institu-
tionsråd. Vid lärosäten med prefektstyre där kollegiet/medarbetarna 
inkluderas i beredningsprocesser inför beslut är upplevelsen av reellt 
inflytande över besluten hög.  


Det finns en variation i hur beslutande institutionsstyrelser 
fungerar. Lärare och forskare som utredningen talat med upplever 
att den beslutande institutionsstyrelsen inte ger möjlighet till något 
reellt inflytande över innehållet i frågorna som beslutas. De beslut 
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som läggs fram vid sammanträdena är i princip färdigbearbetade 
och det finns litet utrymme för justeringar. Det finns emellertid 
även beslutande institutionsstyrelser där ledamöterna upplever ett 
reellt inflytande genom att de involverats i beredningsprocesser där 
arbetsgrupper tagit fram förslag till beslut.  


Beredning och beslutsbefogenheter i linjeorganisationen och 
kollegiala organ 


En majoritet av de personer som utredningen intervjuat har erfaren-
heter av att kollegialt sammansatta beslutsorgan har svårt att göra 
prioriteringar när det gäller exempelvis resursfördelning, organisa-
tionsförändringar eller att lägga ned en del av verksamheten. Utred-
ningen har fått ett flertal beskrivningar av hur starka kollegiala 
strukturer snarast verkar konserverande. Flera har framfört att 
ledamöter i kollegiala organ har svårt att lyfta blicken och låta bli 
att representera egna intresseområden. Utredningen har också talat 
med dem som vittnar om motsatsen och ger en positiv bild av hur 
den kollegiala ledningsmodellen fungerar i verkligheten. Det är 
dock en liten minoritet av de intervjuade som gett en sådan positiv 
beskrivning.  


Som konstaterats ovan har alla lärosäten någon form av 
kollegiala samråd och organ. Det finns emellertid en stor variation 
vad gäller skillnader mellan formella och informella besluts- och 
beredningsprocesser och maktbefogenheter. Detta är problematiskt 
eftersom det innebär att organisationen brister i transparens och 
tydlighet. Vid de lärosäten där det formella mandatet överens-
stämmer med hur mandatfördelningen upplevs i praktiken finns en 
mycket större samstämmighet mellan ledningsfunktionerna på 
olika nivåer. Denna samstämmighet anses förbättra ledning och 
styrning på olika nivåer inom lärosätet. 


Kartläggningen av de kollegiala organens mandat vid landets 
lärosäten visar att granskning och bedömning av kvaliteten i utbild-
ningen och forskningen är en central uppgift. Utredningen anser, i 
enlighet med vad som redan sker vid många lärosäten, att detta bör 
vara en huvuduppgift för de kollegiala organen. Som nämnts ovan 
har det visat sig särskilt svårt för kollegiala organ att fatta proaktiva 
och strategiska beslut om fördelning av resurser, nysatsningar 
likaväl som nödvändiga besparingar och indragningar. Av denna 
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anledning anser utredningen att beslut om resursfördelning ska 
fattas i linjeorganisationen.  


Det finns en rad viktiga frågor där lärosätena bör överväga om 
beslut ska tas i linjeorganisationen eller i kollegiala organ. Exempel 
på sådana frågor, förutom den redan nämnda om resursfördelning, 
är verksamhetsplan, budget, organisatoriska förändringar och 
inrättande av akademiska anställningar. Utredningens generella 
ställningstagande är utformat mot bakgrund av de kollegiala 
organens omvittnade svårigheter med att besluta i många frågor. 
Utredningen föreslår att beslut i regel fattas i linjeorganisationen, 
viktigare beslut först efter beredning i kollegiala organ, att kollegiala 
organ ges ansvar för granskning och bedömning av kvaliteten i utbild-
ningen och forskningen och att beslut om resursfördelning fattas i 
linjeorganisationen, efter beredning i kollegiala organ. 


Utredningen menar vidare att beredningen av de beslut som ska 
tas i linjen måste formaliseras på ett sådant sätt att kollegialt 
inflytande och studentinflytande garanteras. Lärosätena bör därför 
säkerställa detta inflytande genom att i arbets- och delegations-
ordningar specificera vilka beslut som ska beredas, och hur, innan 
de formella besluten fattas. Hur makt och avgörande inflytande i 
praktiken fördelas mellan linjen och kollegiala organ bestäms inte 
enbart av var de formella besluten tas utan i hög grad av bered-
ningsprocessen och hur förslagen till beslut tas fram. Utredningen 
vill vidare understryka vikten av transparens och tydlighet i den 
formella organisationen uttryckt i arbetsordningar och övriga styr-
dokument. Utredningen föreslår att lärosätena säkerställer kollegialt 
inflytande och studentinflytande genom tydliga och formaliserade 
beredningsprocesser och att lärosätena utformar en beslutsstruktur där 
formellt och reellt mandat på ett tydligt sätt överensstämmer. 


En konsekvens av förslaget om att viktigare beslut i regel ska tas 
i linjeorganisationen är att prefektstyre är att föredra framför 
beslutande institutionsstyrelser. Utredningen föreslår att de universitet 
som har beslutande institutionsstyrelser överväger att införa prefektstyre. 
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Beredning och beslut i strategiska frågor 


Utredningen har genomfört en kartläggning av hur frågor bereds 
och beslutas inom tre viktiga områden, organisering av verksam-
heten, resursfördelning och strategiska rekryteringar.  


Beslut om organisationen fattas av lärosätets styrelse eller relativt 
högt upp i ledningsorganisationen. Organisationsförändringar 
betraktas som strategiska frågor och hanteras genom grundliga 
beredningsprocesser. Trots omfattande utredningar och förankrings-
processer är det vanligt att förslag om förändrad organisation är 
kontroversiella och svåra att genomföra, särskilt vid de fyra största 
universiteten. Starka fakulteter och institutioner vill inte förlora sin 
ställning i en omorganisation. Självständiga enheter värnar också 
om sina egna administrativa rutiner även om dessa skiljer sig från 
andras och därigenom försvårar samarbeten över fakultets- och 
institutionsgränserna. Utredningen föreslår att styrelserna tydligare 
tar ansvar för att skapa en ändamålsenlig och lämpligt avgränsad 
organisationsstruktur, även om eventuella förändringar inte tillstyrks 
av alla berörda parter och att lärosätesledningarna bevakar enhetlighet 
i administrativa rutiner mellan fakulteter och institutioner så att 
variationer inte försvårar samarbeten över gränserna. 


Utredningens kartläggning av resursfördelningen visar en 
relativt stor variation. Styrelsen beslutar om den övergripande 
fördelningen inklusive medel för rektors strategiska satsningar. 
Styrelsen eller rektor fördelar sedan medel till verksamheten. Det 
finns en betydande variation i avsättningen av strategiska medel till 
rektor och ett allmänt motstånd mot att avsätta strategiska medel 
till dekaner och prefekter. Resursfördelningen baseras i stor 
utsträckning på föregående års fördelning och i mindre utsträck-
ning med hänsyn till hur den effektivt ska kunna bidra till att 
verksamhetens mål uppnås. Utredningen föreslår att universitet och 
högskolor utformar tydliga principer för och följer upp den interna 
resursfördelningen och att resurser avsätts till de akademiska ledarnas 
förfogande, inte enbart till rektor utan även till dekaner och prefekter. 


Utredningen har kartlagt hur rekryteringen av lektorer och 
professorer hanteras. Förslag om utlysning och ämnesinriktning 
kommer vanligen från institutionsnivån och beslut fattas på 
fakultetsnivån eller av rektor. Det finns en stor medvetenhet om 
hur strategiskt viktiga rekryteringsfrågorna är för lärosätets 
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utveckling. Den initiala hanteringen på institutionsnivå har dock 
stor inverkan på rekryteringen, och det finns en risk för att 
institutionens och medarbetarnas egna prioriteringar blir styrande 
med för mycket av återbesättningar och internrekryteringar som 
följd. Utredningen föreslår att lärosätena använder rekryteringar som 
ett verktyg för strategisk utveckling av verksamheten mot de uppsatta 
målen och att strategiska rekryteringar betraktas som en viktig uppgift 
för ledningsorganen samt att ämnesinriktning vid strategiska 
rekryteringar utformas med utgångspunkt i lärosätets strategi och på 
tillräckligt hög nivå i organisationen för att eliminera påverkan av 
olika personliga kopplingar till eventuella interna kandidater och öka 
antalet externa rekryteringar. 


Två grupper av lärosäten 


Med utgångspunkt i utredningens frågeställningar kan Sveriges 
universitet och högskolor, på en övergripande nivå, delas upp i två 
huvudgrupper, de ”äldre” universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg 
och Stockholm i en grupp och övriga lärosäten i en annan. Ledning 
och styrning har i stora drag olika utformning vid dessa två grupper.  


Gemensamt för de fyra äldre universiteten är den stora omfatt-
ningen av verksamheten organiserad i fakulteter med ett stort antal 
institutioner. Fakulteterna har en stark ställning. Verksamheten är 
mycket decentraliserad. Det finns en stark tradition av kollegialt 
beslutsfattande och även av kollegialt valda ledare. Institutions-
styrelser och fakultetsnämnder är med något undantag beslutande 
och det är regel med val och rösträkning vid hörande inför 
nominering av rektor.   


Gruppen övriga lärosäten är mer heterogen men visar ändå 
inbördes likheter vad avser ledning och styrning. Det gäller den 
mindre graden av decentralisering, närheten mellan lärosätesledningen 
och institutionerna och mindre betoning på traditioner av kollegialt 
beslutsfattande och kollegiala ledarval. Flera lärosäten inom gruppen 
saknar fakultetsnivån som en organisatorisk enhet, men när den finns 
är det ändå en nära kontakt mellan ledningen och institutionerna. Med 
ett par undantag har samtliga lärosäten inom denna grupp infört 
prefektstyre. Kollegiala ledarval liksom val och rösträkning vid 
hörande inför nominering av rektor är ovanligt. 
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De akademiska ledarnas situation 


En förbättring av de akademiska ledarnas situation är bland de 
viktigaste åtgärderna för att utveckla ledningen av verksamheten 
vid universitet och högskolor. Ett arbete pågår och behoven av 
förbättringar ser mycket olika ut vid olika lärosäten. Utredningen 
behandlar särskilt prefekterna, men mycket av det som sägs om 
dem gäller även andra ledare som till exempel dekaner.  


Många prefekter saknar ett tydligt uppdrag att utveckla institu-
tionens verksamhet. Uppdraget är administrativt och förvaltande 
snarare än akademiskt och strategiskt. Prefekten har dessutom 
såväl ett begränsat ekonomiskt manöverutrymme som ett svagt 
administrativt stöd. Utredningen rekommenderar lärosätena att 
uppmärksamma prefekternas situation och vidta ett antal åtgärder. 
Det handlar om ett tydligt akademiskt uppdrag, befogenheter att 
driva utvecklingen framåt, ett adekvat administrativt stöd, utbild-
ning och tydliga personliga villkor.  


Prefekten bör ges tydliga beslutsbefogenheter vad avser till 
exempel bemanning, arbetsledning och ekonomi även vid lärosäten 
med beslutande institutionsstyrelser. Med bemanning avses här 
teknisk-administrativ personal samt juniora och tidsbegränsade 
anställningar inom utbildning och forskning, men inte seniora 
akademiska anställningar som lektor och professor, vilka bör beredas 
och beslutas huvudsakligen ovanför institutionsnivån. Utredningen 
föreslår att akademiska ledare som prefekter och dekaner ges ett tydligt 
akademiskt uppdrag och tillräckliga beslutsbefogenheter vad avser till 
exempel bemanning, arbetsledning och ekonomi och att ekonomiska 
resurser avsätts till dessa ledares förfogande. 


Det administrativa stödet till prefekter, i någon mån även 
dekaner, är mycket ofta otillräckligt. Särskilt personalfrågorna kan 
bli mycket betungande, och de kräver expertis till prefektens stöd. 
Utredningen föreslår att lärosätena säkerställer att akademiska ledare, 
särskilt prefekter, ges ett adekvat administrativt stöd, framför allt vad 
gäller arbetsgivarrollen och personaladministration. 


Rekrytering av akademiska ledare som dekaner, prefekter och 
motsvarande kan ske på mycket olika sätt, genom att ledarna utses 
av överordnad chef, genom kollegiala val eller genom någon 
mellanform eller kombination av dessa båda alternativ. Oavsett hur 
detta är organiserat anser utredningen att överordnad chef måste 
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kunna säga nej till kandidater som bedöms olämpliga. Utredningen 
föreslår att akademiska ledare utnämns av överordnad chef och att 
utnämningen föregås av någon form av samråd med överordnad chef, 
eller eventuellt ett rådgivande hörande av kollegiet/medarbetare. 


De personliga villkoren utöver uppdragstilläggets storlek, dvs. i 
vilken utsträckning uppdragstillägget får behållas som lön, samt 
annat stöd efter uppdragets avslutande, som forskningstid och 
extra resurser, fastställs ofta mot slutet av uppdragstiden. Det bör 
istället göras i samband med utnämningen, och beslutet bör föregås 
av en diskussion eller förhandling med ledaren. Behoven och 
önskemålen kan variera stort. Det bör finnas en klar idé om 
ledarens framtid efter uppdragets avslutande. Utredningen föreslår 
att ledarna ges utbildning och tydliga personliga villkor och att 
personliga villkor rörande uppdragstilläggets storlek och förlängning 
samt andra former av stöd, till exempel extra forskningstid, förhandlas 
och beslutas i samband med utnämningen. 


Ett utökat mandat och större beslutsbefogenheter för de 
akademiska ledarna aktualiserar frågan om ansvarsutkrävande. Även 
om utgångspunkten är att ledarna kommer att sköta sitt uppdrag på 
ett bra sätt måste det finnas en möjlighet att utkräva ansvar av de 
som inte gör det. Det kan i vanliga fall handla om någon form av 
bedömning eller utvärdering, under eller mot slutet av en ledares 
mandatperiod och särskilt inför ett eventuellt omförordnande, och 
betraktas som en naturlig del av ledningsuppdraget. Vad det handlar 
om för de ledare som inte anses fungera optimalt är i första hand 
uteblivit omförordnande på uppdraget eller i allvarligare fall avslutande 
av uppdraget i förtid. Det kan vara lämpligt att lärosätena på något sätt 
i relevanta styrdokument fastställer rutiner för sådant ansvars-
utkrävande. Utredningen föreslår att lärosätena utarbetar former för 
ansvarsutkrävande, till exempel genom någon form av bedömning 
eller utvärdering inför omförordnande av ledare som prefekter och 
dekaner. 


Jämställdhet bland akademiska ledare 


Utredningen har inte haft möjlighet att utveckla frågan om 
jämställdhet närmare men kan dock redovisa några siffror avseende 
könsfördelningen inom olika kategorier av ledare.  
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När det gäller universiteten är könsfördelningen bland rektorerna 
jämn och vad gäller de fyra äldre universiteten leds tre av kvinnor. Vid 
högskolorna är rektorerna som är kvinnor i majoritet. Andelen 
kvinnor och män ligger inom det 40–60 procent intervall som ofta 
anses acceptabelt i sammanhanget, men är relativt nära gränsen; 
kvinnor utgör 59 procent av rektorerna. Könsfördelningen bland 
dekaner, inklusive prodekaner, är jämn, men dataunderlaget är 
ofullständigt. Bland prefekter finns en majoritet män, 63 procent, 
men avståndet till jämställdhetsintervallets gränser, 40–60 procent, 
är inte så stort. Ifall samtliga kvinnor och män summeras i de olika 
kategorierna visar det sig att könsfördelningen bland akademiska 
ledare vid Sveriges lärosäten – enligt utredningens enkätunder-
sökning till lärosätena – hamnar exakt på jämställdhetsintervallets 
gränser, 40 procent kvinnor och 60 procent män. Vad gäller ledare 
på prefektnivå finns en övervikt av män, men bland de högsta 
ledarna – rektorerna - finns en övervikt av kvinnor. 


Könsfördelningen bland professorerna är fortfarande ojämn, 25 
procent kvinnor. Den låga andelen professorer kan även i ett 
ledningsperspektiv bli problematisk i framtiden eftersom de 
akademiska ledarna oftast rekryteras från professorskåren. Ifall 
andelen kvinnor i professorskåren förblir på en låg nivå finns en 
uppenbar risk för ett kommande bakslag i könsfördelningen bland 
de akademiska ledarna. Utredningen föreslår att lärosätena intensifierar 
ansträngningarna att öka andelen kvinnor bland professorerna i syfte att 
säkerställa framtida jämställdhet bland de akademiska ledarna. 


Styrelsens uppgifter och sammansättning 


Statliga universitet och högskolor är förvaltningsmyndigheter 
under regeringen. Ett visst mått av självständighet är särskilt uttalat 
för universitet och högskolor. Utifrån detta konstaterande ska det 
inte vara nödvändigt med ett alltför intensivt samröre mellan 
regeringen och lärosätena. Kontakten mellan regeringen och 
rektor/styrelse behöver ändå förbättras anser många tillfrågade 
rektorer och styrelseordförande. Utredningen föreslår att nya 
styrelseordförande inbjuds till åtminstone ett samtal med ministern 
eller statssekreteraren samt att rektor varje år inbjuds till ett enskilt 
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samtal med statssekreteraren, alternativt ministern eller chefen för 
universitets- och högskoleenheten. 


Styrelsen har enligt högskolelagen inseende över lärosätets alla 
angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Det är 
vidare reglerat vilka beslutsbefogenheter styrelsen har, vilka frågor 
som ska avgöras av rektor samt vilka beslut som ska fattas av 
personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Styrelsen 
ska besluta i frågor av principiell vikt. Det finns dock många frågor 
där det är oklart om de bör beslutas av styrelsen eller ej. Utred-
ningen föreslår att varje styrelse under inledningen av sin mandat-
period tar upp styrelsens beslutsmandat till diskussion, särskilt vilka 
frågor som kan anses vara av principiell vikt och att regeringen tar upp 
och diskuterar styrelsens och rektors inbördes roller och befogenheter 
under utbildningen av nya rektorer, styrelseordförande och styrelse-
ledamöter. 


Ett antal styrelseordförande vittnar om att enskilda styrelse-
ledamöter ofta uppträder som representanter för särskilda intressen 
trots att alla ledamöters uppgift är att se till hela lärosätets bästa. 
Utredningen menar att många styrelseledamöters felaktiga syn på 
sin uppgift sammanhänger med beteckningarna allmänrepresen-
tanter, lärarrepresentanter och studentrepresentanter. Utredningen 
föreslår därför att formuleringarna i högskoleförfattningarna om att 
lärarna och studenterna har rätt att vara representerade i styrelsen 
ersätts med formuleringar om att lärarna och studenterna har rätt att 
utse ledamöter i styrelsen. 


Styrelserna för statliga universitet och högskolor består i dag av 
15 ledamöter: rektor, tre lärare, tre studenter och åtta ledamöter 
utsedda av regeringen däribland styrelsens ordförande. Mot bak-
grund av den variation i storlek och uppdrag som finns bland 
universitet och högskolor finns ett behov av en flexibilitet även vad 
gäller styrelsernas sammansättning, storlek och kompetensprofil. 
Utredningen föreslår att styrelsen ska omfatta 7 till 15 ledamöter 
inklusive ordföranden och rektor. 


Förslag till styrelseordförande och sådana styrelseledamöter som 
ska utses av regeringen lämnas i dag av en nomineringsgrupp 
bestående av landshövdingen i det län där lärosätet har sin verksamhet, 
en person med god kännedom om lärosätet och en student. 
Utredningen föreslår att regeringen utser en nomineringsgrupp för 
varje lärosäte, att varje nomineringsgrupp ska bestå av två personer; en 
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person utses direkt av regeringen och en person efter förslag från 
respektive lärosätes styrelse; den av styrelsen föreslagna personen till 
nomineringsgruppen ska ha god kännedom om lärosätets verksamhet 
men får inte vara styrelseledamot eller ha sin dagliga verksamhet vid 
lärosätet. 


Förslag till och anställning av rektor 


Rektor anställs av regeringen efter förslag av styrelsen. Ansvaret för 
rekryteringsprocessen ligger hos styrelsen och styrelseordföranden. 
Styrelsen fastställer en kravprofil och tillsätter en rekryterings-
kommitté som arbetar med att ta fram kandidater. Innan styrelsen 
lämnar sitt förslag till regeringen ska den enligt högskoleförord-
ningen höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt 
som styrelsen har bestämt. 


Hörandet kan ske på mycket olika sätt och det kan resultera i 
ett kvalitativt omdöme eller ett röstresultat som i praktiken avgör 
vem som till slut anställs som rektor. En kontroversiell fråga är 
huruvida en eller flera kandidater ska bli föremål för hörande. Att 
minst två kandidater presenteras för hörande var tidigare vanligast 
och betraktas vid de äldre universiteten som normalt.  


Argumenten för och emot en respektive flera kandidater till 
hörande är många. En stor majoritet av de intervjuade rektorerna 
och styrelseordförandena är tveksamma eller negativa till att lämna 
fler än en kandidat till hörande. En effekt av att lämna fler 
kandidater till hörande är att välmeriterade kandidater drar tillbaka 
sin ansökan eller intresseanmälan inför en sådan procedur. Deras 
position i nuvarande anställning undermineras i samma ögonblick 
som det blir känt att de kandiderar till ett annat arbete. De står 
därför till förfogande som kandidater bara så länge deras 
kandidatur kan förbli konfidentiell. Utredningens bedömning är att 
förlusten av högt kvalificerade kandidater talar emot hörande av 
fler än en kandidat. Utredningen föreslår att styrelsen endast lämnar 
en rektorskandidat till hörande och att omröstning med redovisning 
av röstresultat i siffror inte ska förekomma samt att lärare, övriga 
anställda och studenter antingen involveras i rekryteringskommittén 
eller får tillfälle att lämna sina synpunkter innan kandidaten 
presenteras för hörande. 
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Vid rekrytering av myndighetschefer till statliga myndigheter 
gäller enligt offentlighets- och sekretessförordningen (2009:400) 
sekretess men den gäller inte vid anställning av universitets- och 
högskolerektorer. Utredningen anser att sådan sekretess bör införas 
också vid rektorsrekryteringar, fram till hörandeförfarandet. 
Utredningen föreslår att sekretess ska gälla vid rektorsrekrytering på 
samma sätt som vid rekrytering av myndighetschefer vid andra statliga 
myndigheter, samtidigt som sekretessen ska kunna hävas för den eller 
de kandidater som lämnas till hörande. 


Liksom andra myndighetschefer kan rektorer inte formellt 
räkna med tillsvidareanställning efter uppdraget. I motsats till de 
senare omfattas emellertid inte rektorer av förordningen om 
avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning 
(avgångsförmånsförordningen). Utredningen Myndighetschefers 
villkor (SOU 2011:81) har föreslagit att rektorerna jämställs med 
övriga myndighetschefer, i vilket Ledningsutredningen instämmer. 
Utredningen föreslår att regeringen ändrar avgångsförmånsförord-
ningen så att den behandlar rektorerna på samma sätt som övriga 
myndighetschefer. 
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Sekt ionen Ekonomi  


E l isabeth Pupp 
 
 


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


 Lunds universitet visar per den 30 september 2015 ett underskott på 407 mnkr
fördelat på ett överskott på 41 mnkr inom utbildning och ett underskott på
448 mnkr inom forskning. Redovisningen av löpande semesterkostnad har en
positiv resultatpåverkan med cirka 54 mnkr.


 Årets utbetalning till ESS uppgår till 512 mnkr att jämföra med budgeterade
200 mnkr. Universitetet har därmed fullgjort sitt finansieringsåtagande för
ESS.


 Det finansiella resultatet är ett överskott på 12 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 424 mnkr (budget - 336 mnkr) fördelat på
8 mnkr inom utbildning (budget - 77 mnkr) och 416 mnkr inom forskning
(budget - 259 mnkr). Förklaringen till den stora resultatavvikelsen är främst
en obudgeterad utbetalning till ESS.


 Beräknat utgående myndighetskapital 2015 är 1 185 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 2 004 mnkr per 30 september, en ökning
med 94 mnkr jämfört med föregående år. Oförbrukade bidrag (inkomna till
Lunds universitet men ännu inte ianspråktagna) uppgår till 3 456 mnkr, en
ökning med 70 mnkr sedan årsskiftet.


 En minskning av antalet heltidsekvivalenter sedan årsskiftet med 130
heltidsekvivalenter till totalt 6 752 medarbetare.


Resultat per den 30 september 2015 
Lunds universitet redovisar per den 30 september 2015 ett underskott på 407 mnkr 
att jämföra med ett budgeterat underskott på 252 mnkr. Vid samma tidpunkt 
föregående år redovisades ett överskott på 78 mnkr. Avvikelsen mot budget 
förklaras till största delen av utbetalningar till ESS och av redovisning av löpande 
semesterkostnader. 
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En budgeterad utbetalning till ESS på 200 mnkr är gjord i början av året och efter 
en regleringsbrevsändring utbetaldes ytterligare 312 mnkr i juli månad. 
Utbetalningarna redovisas som transfereringar 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.  
 
De regler som gäller för redovisning av universitetets semesterlöneåtagande 
innebär per den 30 september en bokförd kostnadsreduktion som ökar resultatet 
med cirka 54 mnkr (53 mnkr 2014), och personalkostnaderna har reducerats med 
cirka 78 mnkr. Effekten av löpande semesterkostnader budgeteras inte eftersom det 
för helåret i stort sett inte blir någon påverkan.  
 
Intäkterna per den 30 september visar på totalnivå avvikelse jämfört med budget 
främst vad gäller anslagsmedel eftersom dessa minskas genom utbetalningarna till 
ESS. På kostnadssidan visar personalkostnaderna ett utfall som är 110 mnkr lägre 
än budget vilket till största delen förklaras av de löpande semesterkostnaderna. 
Driftskostnaderna är 74 mnkr lägre än budget vilket kan bero både på en viss 
överbudgetering och på att de brukar öka i slutet av året. Övriga kostnadsposter 
visar endast mindre avvikelser mot budget. 
 
Det finansiella resultatet är ett överskott på 12 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 
 


 
 
Resultatet för utbildning är ett överskott på 41 mnkr vilket är 99 mnkr bättre än 
budget. Avvikelsen förklaras (utöver effekten av löpande semesterkostnad) med att 
flera fakulteter visar lite bättre resultat än planerat bland annat tack vare 
kvalitetsmedel som inte var fördelade vid budgettillfället. I det kompletterande 
resursfördelningsbeslutetet som togs i februari minskades också det 
universitetsgemensamma anslagsunderskottet med 22 mnkr.  
 


Utfall Budget Avvikelse Utfall
Resultat (mnkr) 2015-09-30 2015-09-30 mot budget 2014-09-30
Intäkter 5 300 5 994 -694 5 714
Kostnader 5 707 6 246 -539 5 636
Resultat -407 -252 -155 78


Resultat per Utfall Budget Avvikelse Utfall


verksamhetsgren (mnkr) 2015-09-30 2015-09-30 mot budget 2014-09-30


Utbildning 41 -58 99 46


Forskning -448 -194 -254 32


Totalt -407 -252 -155 78
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Prognosen över anslaget till grundutbildning som är gjord i oktober 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 448 mnkr vilket är ett 254 mnkr större 
underskott än budgeterat. Avvikelsen förklaras främst av den obudgeterade 
utbetalningen till ESS på  312 mnkr.  
 
Resultat per fakultet 
Fakulteternas förbättrade resultat jämfört med budget förklaras (utöver löpande 
semesterkostnad) av kvalitetsmedel inom utbildningen och ytterligare tilldelningar 
inom forskningen som inte var fördelade i budgeten. 
   
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 förklarar också det förbättrade utfallet med att institutionerna är försiktiga när 
de i budgeten uppskattar årets intäkter.  
 
Gemensam förvaltning visar överskott eftersom några sektioner har fått 
projektmedel som kommer att förbrukas längre fram. 
 
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) 2015-09-30 2015-09-30 2014-09-30


EHL 11 3 8 17 -6


Humaniora, teologi 0 -19 19 4 -4


Juridik 9 -1 10 14 -5


Konst, musik, teater 4 -4 8 3 1


LTH 51 -31 82 39 12


Medicin 7 -7 14 17 -10


Natur -2 -15 13 -1 -1


Samhällsvetenskap 6 -6 12 8 -2


USV -8 -11 3 11 -19


LUKOM 0 -1 1 -1 1


MAX IV-laboratoriet 5 1 4 2 3


Gemensam förvaltning 13 1 12 25 -12


Tekniska kst -510 -162 -348 -64 -446


Övriga verksamheter    1) 7 0 7 3 4


Summa -407 -252 -155 77 -484


1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Biblioteksdirektionen och Universitetsbiblioteket.
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Externa bidrag 
Lunds universitets bidragsinkomster (inflöde av nya bidragsmedel) per den 30 
september 2015 uppgår till 2 004 mnkr, en ökning med 94 mnkr jämfört med 
samma period 2014. Största inkomstökningen jämfört med samma tidpunkt 2014 
visar MAX IV-laboratoriet med nästan 80 mnkr, ytterligare några fakulteter visar 
en ökning och flera visar inkomstminskningar.   
 
Största bidragsinkomsterna för årets nio första månader visar medicinska fakulteten 
(688 mnkr), LTH (462 mnkr) och MAX IV-laboratoriet (316 mnkr).  
 
I följande tabell visas inkomsterna från de största finansiärerna per den 30 
september 2015.  
 


Utbildning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


Resultat per fakultet (mnkr) 2015-09-30 2015-09-30 2014-09-30


EHL 6 1 5 10 -4


Humaniora, teologi -1 -4 3 5 -6


Juridik 4 -2 6 10 -6


Konst, musik, teater 0 -5 5 0 0


LTH 20 -20 40 7 13


Medicin 13 -2 15 20 -7


Natur 1 -3 4 7 -6


Samhällsvetenskap 3 -4 7 7 -4


USV -3 -8 5 4 -7


LUKOM -1 0 -1 -1 0


MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0 0


Gemensam förvaltning 5 -4 9 3 2


Tekniska kst -15 -4 -11 -27 12


Övriga verksamheter    9 -3 12 0 9


Summa 41 -58 99 45 -4


Forskning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring


Resultat per fakultet (mnkr) 2015-09-30 2015-09-30 2014-09-30


EHL 5 2 3 7 -2


Humaniora, teologi 1 -15 16 -1 2


Juridik 5 1 4 4 1


Konst, musik, teater 4 1 3 3 1


LTH 31 -11 42 32 -1


Medicin -6 -5 -1 -3 -3


Natur -3 -12 9 -8 5


Samhällsvetenskap 3 -2 5 1 2


USV -5 -3 -2 7 -12


LUKOM 1 -1 2 0 1


MAX IV-laboratoriet 5 1 4 2 3


Gemensam förvaltning 8 5 3 22 -14


Tekniska kst -495 -158 -337 -37 -458


Övriga verksamheter    -2 3 -5 3 -5


Summa -448 -194 -254 32 -480
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Externa bidrag förbrukas inte alltid i samma takt som de inkommer. Den del som 
inte förbrukas redovisas inte i resultaträkningen utan periodiseras och redovisas 
som oförbrukade bidrag. Per den 30 september uppgår oförbrukade bidrag till        
3 456 mnkr, en ökning med 70 mnkr sedan årsskiftet och med 189 mnkr sedan 30 
september 2014. De senaste årens stora ökning av oförbrukade bidrag har främst 
ägt rum inom MAX IV-laboratoriet. Medicinska fakulteten visar en viss ökning 
medan övriga fakulteter visar en minskad eller oförändrad nivå.  
 
Anställda 
Antalet anställda uttryckt som en ögonblicksbild av antalet heltidsekvivalenter i 
september 2015 uppgår till 6 752, vilket är en minskning med 130 jämfört med 
motsvarande bild i jämförelsemånaden december 2014. 
 
Flertalet personalkategorier minskar i någon omfattning. De kategorier som 
minskar mest är innehavare av doktorandtjänst (-66), administrativ personal (-26), 
professor (-26) och meriteringsanställningar (-17). 
 
Minskningarna inom kategorin innehavare av doktorandtjänst redovisas främst vid 
LTH (-29), naturvetenskapliga fakulteten (-27) och samhällsvetenskapliga 
fakulteten (-17). I kategorin administrativ personal har den enskilt största 
minskningen skett inom universitetsförvaltningen (-15). När det gäller kategorin 
professorer har de största minskningarna skett inom naturvetenskapliga fakulteten 
(-7), Ekonomihögskolan (-6) och fakulteterna för humaniora och teologi (-5). 
 
I kategorin meriteringsanställning ingår i september 2015 postdoktor (179), 
biträdande universitetslektor (78) och forskarassistent (26). Minskningen inom 
kategorin har i sin helhet skett i gruppen forskarassistenter, vilket är naturligt 
eftersom möjligheten att anställa dessa upphörde genom en förändring av 
högskoleförordningen 2011-01-01.  
 
Fördelningen per anställningskategori framgår av nedanstående tabell.  


Inkomster från de största finansiärerna (mnkr) Utfall Utfall


 2015-09-30 2014-09-30 Förändring


Vetenskapsrådet 731 660 71


EU 120 195 -75


Knut & Alice Wallenbergs stiftelse 102 49 53


Formas 81 73 8


SSF, Stiftelsen strategisk forskning 74 50 24


Statens energimyndighet 59 60 -1


Cancerfonden 55 52 3


Region Skåne 55 37 18


Summa 1 277 1 176 101


Totala bidragsinkomster 2 004 1 910 94
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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 424 mnkr fördelat med 8 mnkr inom 
utbildning och 416 mnkr inom forskning. Förändringen jämfört med budget 
förklaras av den ökade utbetalningen till ESS, och av att fakulteterna visar bättre 
resultat än budgeterat.  
 


 
 
Enligt en tidigare överenskommelse ska universitetet bidra med sammanlagt 550 
mnkr till ESS och detta är i planeringsförutsättningarna utlagt med 55 mnkr per år 


Antal heltidsekvivalenter per   


anställningskategori 2015-09-30 2014-12-31 antal %


Innehavare av doktorandtjänst 1 448 1 514 -66 -4,4%


Meriteringsanställningar 283 300 -17 -5,7%


Gästlärare 0 1 -1 -100,0%


Lektor 859 858 1 0,1%


Professor 679 705 -26 -3,7%


Adjunkt 253 254 -1 -0,4%


Annan undervisande och forskande personal 952 950 2 0,2%


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


Bibliotekspersonal 164 163 1 0,6%


Teknisk personal 677 674 3 0,4%


Summa 6 752 6 882 -130 -1,9%


Förändring


prognos budget utfall
(mnkr) 2015 2015 förändring 2014


Utbildning -8 -77 69 -6


Forskning -416 -259 -157 -10


Totalt resultat -424 -336 -88 -16







 
 
 7 
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 
har nu 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 resursfördelningen, i prognosen redovisas alltså 
ett underskott på 357 mnkr avseende denna post. Transaktioner avseende ESS 
redovisas inom tekniska kst.  
 
Driftskostnaderna visade i budgeten en stor ökning och i prognosen ligger de på en 
oförändrad nivå. Det finns anledning att ifrågasätta om driftskostnadernas 
utveckling kommer att vara så stark.  
 
Fakulteterna har gjort 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. 
 
Tekniska kst visar en förbättring av resultatet inom utbildningen eftersom det 
universitetsgemensamma anslagsunderskottet minskades i det kompletterande 
resursfördelningsbeslut som togs i februari, men också för att delar av det ökade 
anslaget som erhölls i samband med vårändringsbudgeten sparas inför nästa år. 
 
Vid ett prognostiserat underskott på 424 mnkr kommer myndighetskapitalet per 
den 31 december 2015 att uppgå till 1 185 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 -17 -25 8


Juridik 13 -1 14


Konst, musik, teater -2 -5 3


LTH -1 -41 40


Medicin 1 -10 11


Natur -13 -20 7


Samhällsvetenskap -1 -8 7


USV -9 -15 6


LUKOM 1 -1 2


MAX IV-laboratoriet 0 1 -1


Gemensam förvaltning 8 1 7


Tekniska kst -411 -216 -195


Övriga verksamheter 1) 0 0 0


Summa -424 -336 -88


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


 och Universitetsbiblioteket.


Utbildning Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet (mnkr) 2015 2015


EHL 3 1 2


Humaniora, teologi -6 -5 -1


Juridik 8 -3 11


Konst, musik, teater -4 -6 2


LTH -9 -26 17


Medicin 5 -3 8


Natur -1 -4 3


Samhällsvetenskap -2 -5 3


USV -4 -11 7


LUKOM 0 0 0


MAX IV-laboratoriet 0 0 0


Gemensam förvaltning -3 -5 2


Tekniska kst 5 -6 11


Övriga verksamheter 0 -4 4


Summa -8 -77 69
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Bilaga 1 Ekonomisk rapport 
Bilaga 2 Bedömningsrapport 


Forskning Prognos Budget Avvikelse


Resultat per fakultet (mnkr) 2015 2015


EHL 4 3 1


Humaniora, teologi -11 -20 9


Juridik 5 2 3


Konst, musik, teater 2 1 1


LTH 8 -15 23


Medicin -4 -7 3


Natur -12 -16 4


Samhällsvetenskap 1 -3 4


USV -5 -4 -1


LUKOM 1 -1 2


MAX IV-laboratoriet 0 1 -1


Gemensam förvaltning 11 6 5


Tekniska kst -416 -210 -206


Övriga verksamheter 0 4 -4


Summa -416 -259 -157
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Lunds universitet Ekonomisk rapport per 30 sept 2015 Dnr V 2015/1530
(mnkr)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Totalt 30-sep-15 30-sep-15 % budget prognos 3 prognos 2 prognos 1 2014 2013
Intäkter
Anslag 2 749 3 111 -362 -11,6 4 148 3 971 3 941 3 841 4 204 4 104
Avgifter 505 536 -31 -5,8 715 725 725 715 724 667
Bidrag 2 011 2 006 6 0,3 2 674 2 758 2 764 2 744 2 549 2 412
Finansiella intäkter 23 4 19 513,3 5 18 21 5 24 48
Resultatandelar 12 0 12 0,0 0 12 12 0 0 0
Summa intäkter 5 300 5 657 -357 -6,3 7 542 7 484 7 463 7 305 7 501 7 231
Kostnader
Personal * 3 535 3 645 -110 -3,0 4 860 4 868 4 859 4 859 4 746 4 596
Lokaler 743 779 -36 -4,6 1 038 1 038 1 063 1 063 974 946
Övrig drift 1 147 1 221 -74 -6,1 1 628 1 626 1 682 1 680 1 463 1 464
Finansiella kostnader 11 2 10 633,3 2 11 11 2 9 11
Avskrivningar 271 263 9 3,2 350 365 369 353 325 291
Summa kostnader 5 707 5 909 -202 -3,4 7 878 7 908 7 984 7 957 7 517 7 308


Kapitalförändring -407 -252 -155 -336 -424 -521 -652 -16 -77


Beräknat utg myndighetskapital 1 202 1 357 -155 -11,4 1 273 1 185 1 088 957 1 609 1 625


Transfereringar och uppbörd 694 338 357 105,6 450 770 762 762 352 244


* varav en kostnadsreduktion för redovisning av löpande semesterkostnader påverkar resultatet med cirka 54 mnkr  (utfallet 30 september)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Utbildning 30-sep-15 30-sep-15 % budget prognos 3 prognos 2 prognos 1 2014 2013
Summa intäkter 1 787 1 857 -70 -3,8 2 475 2 510 2 489 2 484 2 430 2 357
Summa kostnader 1 746 1 914 -168 -8,8 2 552 2 518 2 550 2 557 2 436 2 447
Kapitalförändring 41 -57 98 -77 -8 -61 -73 -6 -90


Beräknat utg myndighetskapital 366 268 98 36,7 248 317 264 252 325 331


Transfereringar och uppbörd 20 25 -5 -20,0 50 50 50 50 52 48


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Forskning/forskarutbildning 30-sep-15 30-sep-15 % budget prognos 3 prognos 2 prognos 1 2014 2013
Summa intäkter 3 513 3 800 -287 -7,6 5 067 4 974 4 974 4 821 5 071 4 874
Summa kostnader 3 961 3 995 -33 -0,8 5 326 5 390 5 434 5 400 5 081 4 861
Kapitalförändring -448 -194 -254 -259 -416 -460 -579 -10 13


Beräknat utg myndighetskapital 836 1 090 -254 -23,3 1 025 868 824 705 1 284 1 294


Transfereringar och uppbörd 674 200 474 237,0 400 720 712 712 300 196


antal 
30-sept-15


antal 
31-dec-14


föränd. 
antal


förändr. 
%


Innehavare av doktorandtjänst 1 448 1 514 -66 -4,4
Meriteringsanställningar 283 300 -17 -5,7
Gästlärare 0 1 -1 -100,0
Lektor 859 858 1 0,1
Professor 679 705 -26 -3,7
Adjunkt 253 254 -1 -0,4
Annan underv & forskande personal 952 950 2 0,2
Administrativ personal 1 437 1 463 -26 -1,8
Bibliotekspersonal 164 163 1 0,6
Teknisk personal 677 674 3 0,4


Summa 6 752 6 882 -130 -1,9


Perioden Helår 2015 Förgående år


Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)
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Lunds universitet Dnr V 2015/1530


Ekonomisk rapport per 30 september 2015 med bedömning och kommentarer från respektive fakultet (mnkr)                                                                 Bilaga 2        
 Utfall utb 


30/9-15
Utfall fo 
30/9-15


Tot Utfall 
30/9-15


Budget 
2015


Prognos 
2015 Fakulteternas kommentarer


Totalt Lunds universitet 
Intäkter 1 788 3 512 5 300 7 542 7 484
Kostnader 1 747 3 960 5 707 7 878 7 908
Resultat 41 -448 -407 -336 -424
Myndighetskap. Fak 356 799 1 155 1 226 1 138
Stadskapital mm 11 36 47 47 47
Myndighetskap. Tot 367 835 1 202 1 273 1 185


Ekonomihögskolan Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget
Intäkter 151 121 272 357 369
Kostnader 145 116 261 353 362
Resultat 6 5 11 4 7
Myndighetskapital 36 45 81 74 77


Humanistiska och teologiska fakulteterna
Intäkter 140 257 397 535 540
Kostnader 141 256 397 560 557
Resultat -1 1 0 -25 -17
Myndighetskapital 25 74 99 74 82


Juridiska fakulteten
Intäkter 68 44 112 140 155
Kostnader 64 39 103 141 142
Resultat 4 5 9 -1 13
Myndighetskapital 18 17 35 25 39


Konstnärliga fakulteten
Intäkter 99 32 131 177 176
Kostnader 99 28 127 182 178
Resultat 0 4 4 -5 -2
Myndighetskapital -4 2 -2 -11 -8


Lunds Tekniska Högskola
Intäkter 423 868 1 291 1 653 1 727
Kostnader 403 837 1 240 1 694 1 728
Resultat 20 31 51 -41 -1
Myndighetskapital 7 321 328 236 276


Medicinska fakulteten
Intäkter 344 1 400 1 744 2 474 2 533
Kostnader 331 1 406 1 737 2 484 2 532
Resultat 13 -6 7 -10 1
Myndighetskapital 93 265 358 341 352


Naturvetenskapliga fakulteten
Intäkter 101 653 754 1 001 1 034
Kostnader 100 656 756 1 021 1 047
Resultat 1 -3 -2 -20 -13
Myndighetskapital 40 229 269 251 258


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Fakulteten höjer sin prognos jfrt m föregående kvartal till +1 mnkr. Utbildningen 
prognostiseras till +5 och forskningen till -4. Fakulteten ser det snarast som positivt att inte 
myndighetskapitalet tros öka nämnvärt. Tillväxten på externa medel är fortsatt god.


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.


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Resultatet inom utbildningsverksamheten ligger i linje med budget medan det förbättrade 
resultatet inom forskningsverksamheten främst utgörs av hittills oförbrukade intäkter.







 Utfall utb 
30/9-15


Utfall fo 
30/9-15


Tot Utfall 
30/9-15


Budget 
2015


Prognos 
2015 Fakulteternas kommentarer


Samhällsvetenskap fakulteten
Intäkter 248 167 415 566 574
Kostnader 245 164 409 574 575
Resultat 3 3 6 -8 -1
Myndighetskapital 53 40 93 79 86


Särskilda verksamheter (USV)
Intäkter 39 113 152 188 212
Kostnader 42 118 160 203 221
Resultat -3 -5 -8 -15 -9
Myndighetskapital 11 32 43 36 42


LUKOM
Intäkter 19 21 40 51 54
Kostnader 20 20 40 52 53
Resultat -1 1 0 -1 1
Myndighetskapital -3 10 7 6 8


Max IV-laboratoriet
Intäkter 0 231 231 316 321
Kostnader 0 226 226 315 321
Resultat 0 5 5 1 0
Myndighetskapital 0 3 3 -1 -2


Gemensam förvaltning
Intäkter 125 89 214 816 817
Kostnader 120 81 201 815 809
Resultat 5 8 13 1 8
Myndighetskapital 8 75 83 71 78


Tekniska kst
Intäkter 75 -380 -305 -397 -627
Kostnader 89 116 205 -181 -216
Resultat -14 -496 -510 -216 -411
Myndighetskapital 77 -335 -258 36 -159


Övriga verksamheter
Intäkter 14 24 38 146 147
Kostnader 5 26 31 146 147
Resultat 9 -2 7 0 0
Myndighetskapital -6 21 15 8 8


Campus Helsingborg
Intäkter 8 3 11 15 15
Kostnader 8 3 11 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 och beror på att 
utbildningen visar ett bättre resultat än budgeten till följd av extra tillförda anslagsmedel och 
att forskningen visar ett överskott.


 


Ökad omslutning 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. 





		Analys 30 sep 2015_slut.pdf

		US rapporter till CB

		Ekonomisk rapport 2015-09.pdf

		Bedömning 2015-09-30 Slutlig.pdf
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Vicerektor  Bo Ahrén   


Strategiska planen – lägesrapport december 2015 


Struktur på arbetet 


Planerna på arbetet att ta fram förslag till ny strategisk plan för Lunds universitet 
presenterades för universitetsstyrelsen i juni 2015. Grundläggande tankar var att 
planen ska vara 10-årig (2017-2026) och att den ska kunna beslutas i december 
2016 för att initieras i samband med universitetets 350-årsjubileum. 


Därefter utsåg rektor en arbetsgrupp för detta arbete. Sammankallande i 
arbetsgruppen är vicerektor Bo Ahrén och övriga ledamöter är professor Mats 
Benner, docent Karin Salomonsson, kommunikatör Lars Uhlin, planeringschef 
Tim Ekberg, LTHs ordförande Charlotta Falvin och ordförande i LUS Cecilia Skoug. 
Administrativt stöd är Magnus Ekblad. 


Målsättningen för arbetet är att erbjuda en stor delaktighet för universitetets 
medarbetare, att den strategiska planen ska bli skarp och tydlig och kunna 
nedbrytas till verksamhetsplaner och ligga till grund för kommande beslut, och 
att planen ska leda till att Lunds universitet tar initiativet i sin egen utveckling.  


För att möjliggöra stor delaktighet har under hösten flera referensgrupper bildats 
med deltagare från samtliga fakulteter, samtliga sektioner vid förvaltningen, 
studentkåren och Sveriges unga akademi. Idéer och planer har också 
presenterats i samband med sammanträden och andra sammankomster med 
universitetets ledningsgrupp, rektors ledningsråd, ledningsgruppen för 
universitetets förvaltning, samverkansrådet, forskningsnämnden och 
kommunikatörsnätverket. En särskild arbetsgrupp har också bildats för 
strategiska mål för universitetet avseende MAX IV och ESS. Presentation är också 
inplanerad med utbildningsnämnden. Vidare finns inplanerat ett möte mellan 
arbetsgruppen och en grupp inom universitetsstyrelsen. Dessutom har ett 
rektorsseminarium ägt rum den 25 november då samtliga medarbetare inom 
universitetet har inbjudits, och presentation av arbetet har skett i rektors blogg 
och genom en för ändamålet öppnad hemsida 
(www.medarbetarweben.lu.se/nystrategiskplan respektive 
www.staff.lu.se/newstrategicplan). Vidare har flera av medlemmar i de olika 
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 2 
referensgrupperna i sin tur haft workshops i sina respektive enheter, exempelvis 
vid fakulteterna. 
 
Planen har varit att under hösten 2015 ta in så många idéer och tankar som 
möjligt. Dessa kan ligga till grund för en tänkt struktur för planen som 
presenteras. Härefter kommer en andra fas i arbetet då denna plan med dess 
vision och mål under våren 2016 konkretiseras till ett förslag som efter 
ytterligare diskussioner ska bli så konkret att det under hösten 2016 kan sändas 
ut på remiss. Planen är att presentera ett förslag vid universitetsstyrelsens 
sammanträde i juni 2016. Fig. 1 visar strukturen på arbetet. 
 
 


 
 


Fig. 1 Tidsplan och struktur för arbetet med framtagandet av strategisk plan för Lunds 
universitet 


 
 
Innehåll i arbetet 
 
Arbetsgruppen föreslår att planen blir ett dokument med endast ett fåtal nivåer, 
så att det finns en vision och ett antal (exempelvis 6) tydliga mål för den 
kommande 10-årsperioden vilka alla pekar mot visionen. Dessa mål ska sedan 
brytas ned i handlingsplaner hur man når målen och dessa planer ska inbegripa 
strategier för såväl utbildning som forskning och andra aktiviteter (exempelvis 
samverkan). Strategierna ska också innehålla uppföljningsmål och 
utvärderingsinstrument. Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är universitetets 
framgångsfaktorer och värdegrund liksom viktiga omvärldsfaktorer av betydelse. 
Fig. 2 illustrerar detta tänkesätt. 
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Fig. 2 Illustration av tänkt modell för strategiska planen 


 
 


För att generera tankar och idéer kring hur vision och mål kan se ut har i många 
av referensgrupperna och vid andra sammankomster två frågor ställts. Den 
första frågan har varit ”Du är på ett internationellt möte om 10 år och säger att 
du kommer från Lunds universitet – vad hoppas du då att svaret på detta blir?”. 
Svaren på denna fråga har varierat men skildrar sammantaget den vision och de 
tankar om styrkor och mål som medarbetarna har. Efter att ha analyserat svaren 
mer i detalj kan de grupperas i 6 olika områden. En idé som prövats är att 
konkretisera dessa svarsområden på medarbetarnas vision till de mål som 
universitetet kan arbeta emot.  
 
 


- Lunds universitet är ett brett universitet, ett fullskaleuniversitet, och har 
lyckats som få att få ihop detta till en framgång.  


- Lunds universitet har exceptionell förmåga att presentera toppresultat 
och detta har lett till att många av de stora utmaningarna har kunnat 
bearbetas och lösas. 


- Lunds universitet är en osedvanligt attraktiv arbetsplats. 
- Lunds universitet har en unik förmåga att skapa kompletta 


kunskapsmiljöer som inbegriper både utbildning och forskning och där 
studenten är i centrum. 


- Lunds universitet är ett tydligt internationellt universitet. 
- Lunds universitet har kunnat utnyttja den fulla potentialen av de stora 


forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och också annan unik 
infrastruktur 


 
 
En andra fråga har varit hur den övergripande visionen kan vara. Denna fråga har 
ofta initierats av en jämförelse mellan visioner för olika lärosäten. Den 
övervägande ståndpunkten som framförts har varit att den vision som finns i den 
nuvarande strategiska planen (Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar 
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och förbättrar vår värld och människors villkor) är bra som utgångspunkt. Den är 
väl accepterad och inte minst de tre orden förstår – förklarar – förbättrar har stor 
acceptans. Många önskar dock stryka ordet världsklass och en del framför att det 
vore starkare att skriva ut Lunds universitet eller att använda ordet universitetet. 
 
Under arbetet har också universitetets framgångsfaktorer diskuterats liksom de 
omvärldsfaktorer som är eller kan vara av betydelse för de kommande åren 
diskuterats, liksom inledande diskussioner om värdegrund har skett. 
 
 
Ett exempel 
 
Fig. 3 är ett exempel på vad de inledande diskussionerna lett till. Detta ska 
enbart ses som exempel på struktur, inte på de enskilda orden eller målen. 
Strukturen är att det finns en tydlig vision och sedan ett antal mål som nedbryts i 
strategier, och att det finns en underliggande beskrivning av framgångsfaktorer, 
omvärldsfaktorer och värdegrund. Dessa senare kan antingen ingå i den 
strategiska planen i sig eller vara en bilaga. 
 
 


 
 
Fig. 3 Exempel på hur strukturen på strategiska planen kan se ut 
 
 
Fortsatt arbete 
 
En plan för det fortsatta arbetet är att arbetsgruppen nu presenterar mer konkreta 
förslag på vision och mål under de första månaderna av 2016 för referensgrupper och 
vid seminarier i kombination med att texter utarbetas. Vidare vidtar en mer djupgående 
diskussion om framgångsfaktorer, omvärldsfaktorer och värdegrund så att under senare 
delen av våren 2016 en mer utarbetad form kan presenteras som blir ett underlag för 
diskussion vid universitetsstyrelsens sammanträde i juni 2016. 








 
 


Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2015-09-25 – 2015-11-19 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Information om ledig anställning som professor i
psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning


2015-10-08 


2. Anställning som adjungerad professor i
anestesiologi och intensivvård


2015-10-08 


3. Yttrande Promemoria Investeringsstöd för
anordnande av nya bostäder och bostäder för
studerande


2015-10-08 


4. Ledningens genomgång och ledningens
representant för miljöfrågor vid Lunds universitet


2015-10-08 


5. Mandat för koordinatorer för det strategiska
forskningsområdet IT och mobil kommunikation,
inklusive framtida lösningar för kommunikation
och ledningssystem - eLLIIT


2015-10-08 


6. Mandat för koordinatorer för det strategiska
forskningsområdet SPI - Sustainable Production
Initiative


2015-10-08 


7. Ekonomiskt stöd för finansiering av en professor i
arbetarhistoria 2015


2015-10-08 


8. Ny projektledare i universitetets projektgrupp för
ökad social sammanhållning och kulturell
öppenhet i regionen


2015-10-08 


9. Universitetsgemensam avgift för Climate-KIC 2015-10-08 


10. Universitetsgemensam finansiering av
studieportalen Live@Lund 2016


2015-10-08 


2015-11-24 


1 PM 


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


om förskoleklass och fritidshem 
2015-10-05 


12.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
endokrinologi 


2015-10-15 


13.  Anställning som gästprofessor i 
landskapsplanering, med inriktning mot 
landskapsanalys, särskilt med avseende på 
klimatförändringar och riskanalys 


2015-10-15 


14.  Anställning som gästprofessor i datavetenskap 2015-10-15 


15.  Generell kravprofil och kriterier för befordran och 
anställning som lärare i högskolepedagogisk 
utveckling vid Institutionen för 
utbildningsvetenskap 


2015-10-15 


16.  Uppföljning av Universitetskanslersämbetets 
utvärdering av specialistsjuksköterskeexamen med 
inriktningar ambulanssjukvård, anestesisjukvård, 
barn och ungdom, distriktssköterska, intensivvård, 
onkologisk vård, operationssjukvård och 
psykiatrisk vård 


2015-10-15 


17.  Ekonomiskt stöd till Miljöbron Skåne 2016 2015-10-15 


18.  Världsmästerskap för studentryttare 2016 2015-10-15 


19.  Genomförande av projektet Strategisk plan för 
Lunds universitet 2017-2026 


2015-10-15 


20.  Prognos över beräknat utfall för anslaget till 
utbildning 


2015-10-15 


21.  Anställning som gästprofessor i farmakologi med 
inriktning mot onkologi 


2015-10-22 


22.  Anställning som gästprofessor i välfärdsteknologi 2015-10-22 


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


2015-10-22 


24.  Utseende av ledamöter i styrelsen för 
Internationella institutet för industriell 
miljöekonomi vid Lunds universitet 


2015-10-22 


25.  Universitetsgemensamt stöd till BoPoolens nya 
hemsida 


2015-10-22 


26.  Delegation att fatta beslut gällande CECOST  2015-10-22 
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27.  Yttrande över betänkandet Nationell strategi mot 


mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld 
2015-10-22 


28.  Yttrande över betänkandet En kommunallag för 
framtiden 


2015-10-29 


29.  Avbrytande av tillsättning av en anställning som 
professor i strukturbiologi 


2015-10-29 


30.  Information om ledig anställning som professor i 
neonatologi 


2015-10-29 


31.  Förnyad anställning som gästprofessor i 
innovationspolitik 


2015-10-29 


32.  Yttrande över anmälan om könsdiskriminering  2015-10-29 


33.  Riktlinjer för förlängning av doktorandanställning 
m.m. 


2015-10-29 


34.  Yttrande över promemorian En stärkt 
yrkeshögskola – ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) 


2015-11-05 


35.  Samfinansiering av Centrum för växtforskning 
2015 


2015-11-05 


36.  Anställning som adjungerad professor i ortopedi 2015-11-12 


37.  Avslut av projektet "Värdegrundsarbete vid Lunds 
universitet" 


2015-11-12 


38.  Yttrande över remissen Myndighetsdatalag (SOU 
2015:39) 


2015-11-12 


39.  Utseende av ledamot och suppleant i styrelsen för 
Lunds akademiska golfklubb 


2015-11-12 


40.  Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya 
avgiftsnivåer i förordning (2008:463) om vissa 
avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten 


2015-11-09 


41.  Beslut med anledning av utredning om misstänkt 
oegentlighet 


2015-11-09 


42.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
mejeriteknik med nutritionell inriktning 


2015-11-19 


43.  Utseende av koordinator för det strategiska 
forskningsområdet BECC – Biodiversity and 
Ecosystem Services in a Changing Climate 


2015-11-19 


44.  Utseende av koordinator och LU-interna 
biträdande koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet BioCARE – Biomarkers in 


2015-11-19 
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Cancer Medicine Improving Health Care, 
Education and Innovation 


45.  Utseende av koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet EpiHealth – Epidemiology for 
Health 


2015-11-19 


46.  Utseende av koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet EXODIAB – Excellence in 
Diabetes Research in Sweden 


2015-11-19 


47.  Utseende av koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet Multipark - Multidisciplinary 
research focused on Parkinson's disease 


2015-11-19 


48.  Utseende av koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet MERGE – ModElling the 
Regional and Global Earth System 


2015-11-19 


49.  Utseende av koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet StemTherapy - National 
initiative on Stem Cells for Regenerative Therapy 


2015-11-19 


50.  Utseende av koordinatorer för Linnémiljön 
Thinking in time – Cognition, Communication and 
Learning (CCL) 


2015-11-19 


51.  Finansiering av utvärderare till Wallenberg 
Academy Fellows 2016 


2015-11-19 


52.  Utseende av ordförande i styrkommittén för Lund 
University Food Studies (LUFO) 


2015-11-19 


53.  Utseende av ledamot och suppleant till styrelsen 
för AF Borgen AB 


2015-11-19 


 
 
Remisser inkomna under perioden 2015-09-24 – 2015-11-19 
 


1.  Förslag till Universitets-och högskolerådets föreskrifter om vad som 
avses med lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket. Svar till 
Universitets- och högskolerådet senast 2015-10-26. 
 


2.  Departementspromemorian Europeiska politiska partier (Ds 2015:47). 
Svar till Justitiedepartementet senast 2016-01-08. 
 


3.  Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets 
föreskrifter (2013:1) och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer. 
Svar till Elsäkerhetsverket senast 2015-11-09. 
 


4.  Översyn av Läkarförbundets etiska regler. Svar till Sveriges 
Läkarförbund senat 2015-12-06. 
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5.  Research quality evaluation in Sweden - FOKUS rörande modell för 


resursfördelning till universitet och högskolor innefattande sakkunnig 
granskning av forskningens kvalitet och relevans. Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2016-01-11. 
 


6.  Ett särskilt tortyrbrott? (Ds 2015:42). Svar till Justitiedepartementet 
senast 2016-01-15. 
 


7.  Skydd för vuxna i internationella situationer - 2000 års Haagkonvention 
(SOU 2015:74). Svar till Justitiedepartementet senast 2016-02-12. 
 


8.  Åtgärder vid avveckling eller nedläggning av utbildningsprogram. Svar 
till Universitetskanslersämbetet senast 2015-11-23. 
 


9.  Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med 
forskarexamen. Svar till Utbildningsdepartementet senast 2015-12-18. 
 


10.  En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap. Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2015-11-16. 
 


11.  Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer i förordning 
(2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Svar till 
miljö- och energidepartementet senast 2015-11-23. 
 


12.  Komplettering av förslagen i SOU 2013:85 straffrättsligt skydd för 
egendom avseende olaga förföljelse. Svar till Justitiedepartementet senast 
2015-11-13. 
 


13.  Patientrörlighet inom EES - kompletterande förslag för tandvården. Svar 
till Socialdepartementet senast 2016-01-15. 
 


14.  Boverkets rapport 2015:32 Ovårdade tomter och förfallna byggnader. 
Svar till Socialdepartementet senast 2016-02-02. 
 


15.  Anmälan från Humanistiska och Teologiska studentkåren angående 
studentinflytande vid Centrum för Mellanösternstudier. Svar till 
Universitetskanslersämbetet senast 2015-11-27. 
 


16.  Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever. Svar till 
Skolverket senast 2015-11-27. 
 


17.  Promemoria - Konkurrensskadelag (Ds 2015:50). Svar till 
Näringsdepartementet senast 2016-02-05.  
 


18.  Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82). Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2016-02-06. 
 


19.  Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 
1. Svar till Skolverket senast 2015-11-30. 
 


20.  Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85). Svar till Näringsdepartementet 
senast 2016-03-01. 
 


21.  Översyn av lex laval (SOU 2015:83). Svar till 
Arbetsmarknadsdepartementet senast 2016-02-04. 
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22.  Redovisning av regeringsuppdrag om strategi för svensk viltförvaltning. 


Svar till Näringsdepartementet senast 2016-06-31. 
 


23.  Nationellt utvecklingsbolag för kapitalförsörjning. Svar till 
Näringsdepartementet senast 2016-01-11. 
 


24.  Förslag till ny renhållningsordning Lunds kommun. Svar till Lunds 
renhållningsverk senast 2015-12-21. 
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Rektorsinformation 2015-12-11
UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN SEDAN 1666


• Möte Huvudmannarådet 4 nov


• SUHF:s arbetsgivardag och Arbetsgivarverkets årsmöte 10-11 
nov


• Föredrag på Kungliga Vetenskapsakademien 11 nov


• Karriärutredningen besökte LG 12 nov, jag deltog i 
expertgruppen i Stockholm 9 dec.


• Möte på departementet ang. Food KIC 13 nov + uppföljn 24 
nov


• Presentation ESS/MAX IV på högnivåkonferens i Bryssel 16 nov


• Näringslivsrådets första möte 17 nov


• GD-internat 19-20 nov


Bilaga 6 a
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• UKÄ-konferens - ”Vi flyttar fram positionerna” 23-24 nov


• Rektorsseminarium om strategiska planen 25 nov


• Möte RISE 25 nov


• Inledningstalade på Högskolepedagogisk konferens 26 nov


• SUHF-konferens om ledningsutredningen samt 
seminarium om ledarskap med Kåre Bremer 2 dec


• Lund Revisited 3-4 dec


• Svenske ambassadören i Köpenhamn på besök 8 dec


• Nobelfestligheterna igår


• Anteckna universitetets årshögtid den 29 januari!!


EVA


• 26 oktober- Besök av Amerikanska ambassadens Chargé de 
Affairs Bob Glichrist


• 2-4 november – STINT/SACF seminarium i Singapore


• 10 november – Afrikadag på Lunds universitet – Eva 
Inledningstalade 


• 12 november – LU fick besök av Forskarkarriärutredningen 


• 17-19 november – STINT/ China-Sweden Excellence Seminar 
på Fudan University, Shanghai samt besök på Fudan
University.


• 20-21 november – LERU Rectors Assembly, London
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• 25 november – Australiens ambassadör Gerald Thomson 
besöker LU


• 3 december – Eva inbjuden att tala på öppningen av det 
akademiska året på Roma Tre i närvaro av Italiens 
utbildningsminister








Postadress Box 117, SE 221 00 Lund  Besöksadress Paradisgatan 5C   Telefon 046-222  71 24Fax 046 222 45 37  E-
post lise.brondum@eken.lu.se  Webbadress www.lu.se   


Sek t ionen Ekonomi  
Ekonom id i rek tör 
L i se  Bröndum 


 
 
 


Rapport MAX IV december 2015 


Sammanfattning 


Detta PM om MAX IV kan sammanfattas i nedanstående punkter: 


• MAX-IV byggnationen tillträddes 1 juni.
• Ytterligare byggnation inom fastigheten pågår för att inrymma fler strålrör och


mer personal.
• Implementeringen av acceleratorteknologin har hittills varit framgångsrik
• Antalet finansierade strålrör är uppe i 13 stycken.
• Slutförhandlingar pågår med danska universitet om strålrör nr 14.
• Driften säkrad till och med 2018 genom bidrag från Vetenskapsrådet.
• Drifttagandet av strålrör kommer att ske successivt med början under senare


delen av 2016.
• ”Gamla MAX-lab” stängs från mitten av december 2015.


Styrelsen i MAX IV-laboratoriet hade sitt senaste styrelsemöte den 24 november 
2015. Nästa styrelsemöte äger rum den 9 februari 2016. Denna rapport bygger på 
statusrapporten till styrelsemötet den 24 november.  


Ekonomi 


Fas 1 Acceleratorsystem, infrastruktur mm 


Total budget för fas 1 är totalt på 1 134 miljoner.  Fas 1 innehåller bland annat 
acceleratorsystem, infrastruktur och teknisk utrustning samt projektkostnader mm. 
Acceleratorsystemet beräknas i nuläget bli 21 miljoner dyrare än budget på 896 
miljoner. Ökningen förklaras av högre installationskostnader än beräknat 
2009/2010. Denna fördyrning är ett estimat som kommer att diskuteras vidare inom 
MAX IV-laboratoriet och med projektets finansiärer. Kostnadsökningar avseende 
infrastruktur och teknisk utrustning samt projektomkostnader kommer att 
finansieras via MAX IV-laboratoriets driftsbudget. 


Driftsättning av linjäracceleratorn är klar och elektroner levereras nu kontinuerligt 
till 3 GeV-ringen. Inkörning av den stora, 3 GeV-lagringsringen, startade 
planenligt i augusti och redan i slutet av månaden snurrade de första elektronerna 
runt i ringen. I november observerades för första gången synkrotronljus producerat 
av de lagrade elektronerna. Detta är en värdefull bekräftelse av det valda 
magnetkonceptet samt dess utförande. Installation av lilla, 1,5 GeV-ringen, 
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fortskrider som planerat och alla magnetblock är nu på plats. Driftsättningen 
förväntas starta i september 2016 vilket är något senare än ursprungligen planerat.  
 
Byggnaderna har uppförts med Fastighets AB ML4 som beställare och hyresvärd 
och Lunds universitet som hyresgäst. LU/MAX IV-laboratoriet tillträdde den 1 juni 
2015 hela hyresobjektet.  
  
Hyran grundas på marknadsräntan Stibor 3 månader samt för drift- och 
underhållshyran i viss mån på konsumentprisindex, KPI. Budgeterad hyreskostnad 
för 2016 är 67,4 MSEK inklusive drift- och underhållshyra.  Stibor 3 månader är 
för närvarande historiskt låg, den 19 november -0,37 %.  
 
Som ett led i arbetet under våren 2012 att reducera byggkostnaderna minskades 
byggnadsytorna med sammanlagt ca 3500 m2. MAX IV-projektet har dock 
utvecklats positivare och betydligt snabbare än förväntat. Något av de nu aktuella 
strålrören ryms inte i den avkortade, lilla experimenthallen. Den positiva 
utvecklingen vid laboratoriet som helhet har också inneburit att ökningen av antalet 
anställda gått mycket fortare är tidigare planerat. Sammantaget har detta bedömts 
innebära att lokalerna redan på något års sikt kommer att vara fullt utnyttjade 
varför ytterligare yta nu tillförs genom en komplettering av D-byggnaden.   
 
Kompletteringen av D-byggnaden är påbörjad och ska färdigställas till augusti 
2016. Kostnadsbesparingarna i huvudprojektet har medfört att den totala hyran 
inklusive kompletteringen av D-byggnaden ändå väl ryms inom angiven 
hyresbudget. 
 
Fas 2 Strålrörsuppbyggnaden 
 
Fas 2 i projektet omfattar uppbyggnad av sju strålrör, finansierade av Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse med 400 miljoner och 12 av de svenska universiteten  
med 162 miljoner, sammanlagt 562 miljoner. Ett åttonde strålrör finansieras av 
Estland och Finland med 3 respektive 1 miljoner euro.  
 
Fas 2 a omfattar ytterligare två helt nya strålrör, CoSAXS och SoftiMAX, och flytt 
av delar och komplettering av tre befintliga strålrör. Finansiering har säkrats 
genom bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 15 miljoner och 
Vetenskapsrådet, 250 miljoner kronor, sammanlagt 265 miljoner.  
 
Uppförandet av samtliga tretton strålrör kommer i hög grad att ske parallellt och 
detta kommer att ställa höga krav på hela MAX IV:s projektorganisation.  
 
Drifttagandet av strålrören påbörjas successivt under senare delen av 2016 och en 
milstolpe är hösten 2017, då forskarverksamheten successivt kommer att öka 
väsentligt med cirka 10 strålrör i drift. 
 
MedMAX, som är ett planerat strålrör särskilt designat för medicinsk forskning, 
finansieras delvis från LU. Kostnaderna beräknas till 1 miljon kronor per år 2014-
2023. Andra finansiärer är Region Skåne och Vetenskapsrådet men ett betydande 
arbete med finansieringen av strålröret återstår. Förhandlingarna med med 
universiteten i Danmark om finansiering av strålrör nr 14, DanMAX, är inne i 
slutskedet. 
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MicroMAX, sannolikt strålrör nr 15, har i nuläget hög prioritet med fortsatt 
specifikationsarbete och finansiering. 
 
Driftkostnader 


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


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


Verksamhet 
 
Förberedelser har startats för ansökan om driftbidrag från VR från 2019.  
Diskussioner förs med flera eventuella finansiärer av ytterligare strålrör. Möjliga 
finansiärer/partners kan vara såväl privata som offentliga och också från andra 
länder. Överenskommelser måste vara väl genomtänkta och särskild 
uppmärksamhet måste riktas på access-modeller och de samhörande 
driftskostnaderna.  
 
Den 11 december stängs all verksamhet på ”gamla MAX-lab” ned. Efter helgerna 
vidtar ett omfattande nedmonteringsarbete som sträcker sig under hela 2016. Flytt 
för i stort sett all personal kommer att vara genomförd i januari 2016.  
 
Risker 
 
I ett så stort och omfattande projekt som uppbyggnaden av MAX IV finns ett antal 
utmaningar att hantera. De övergripande största utmaningarna hittills framgår 
nedan. Riskerna har uppdaterats i enlighet med MAX IV:s senaste statusrapport. 
 
Finansiering 
Driftkostnaderna för MAX IV kommer att bli avsevärt större än för tidigare MAX-
lab. Vetenskapsrådet och Lunds universitet har beslutat bevilja bidrag till 
driftskostnaderna fram till och med 2018. Finansieringsrisken fram till och med 
2018 kan därmed klassas som låg under förutsättning att verksamheten bedrivs 
inom ramarna. Efter 2018 är finansieringsrisken avsevärd med tanke på 
strålrörsutbyggnaden och VR:s bidrag. 
 
Hyresnivå 
Planering pågår för beredskap för hantering av ränterisken om räntorna stiger 
framöver. 
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Teknik 
Hela uppbyggnaden av MAX IV är tekniskt mycket komplicerad och en stor del av 
anläggningen uppförs med teknik som är helt ny. Exempel på detta är 3 GeV- 
systemet. Hittills har testerna utfallit mycket positivt kring lagring av elektroner i 
stora ringen men mycket arbete återstår att komma upp i den allra högsta 
prestandan. 
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Tidplan 
Förseningar i konstruktion, upphandling eller tillverkning är en utmaning i ett så 
omfattande och komplext projekt som MAX IV. Riskminimering hanteras genom 
kontinuerlig planering, samarbete och kommunikation och hittills har tidplanen 
kunnat följas.  
 
Personal och bemanning 
Dimensionering av projektorganisationen och bemanning av projekten är 
fortfarande de risker som bedömts som störst vad gäller strålrörsuppbyggnaden. 
	  
 





