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Univers i te ts ledningens kans l i  
Avdeln ingschef  Cec i l ia  Bi l lg ren  


 
 


Program för internat med Lunds universitets styrelse på Örenäs 
slott torsdagen 11 och fredagen 12 juni 2015 


Torsdag 11 juni - Seminariedel 


11.00 Buss avgår från Paradisgatan, Lund 


12.15 Lunch 


13.00 Diskussion kring policyarbete inför kommande 
propositioner  


Rektor Torbjörn von Schantz m fl  


14.30 Strategisk utbildningsplanering 
- breddad rekrytering, dimensionering och finansiering av 
utbildningen, internationalisering mm 


Prorektor Eva Wiberg m fl 


(15.00 Kaffe) 


16.30 Inför verksamhetsplanering och resursfördelning 2016  


Planeringschef Tim Ekberg och expert Ann-Kristin Mattsson 


17.30 Paus 


19.00 Middag 


20.30 Föredrag kring varumärket Lunds universitet 


2015-04-07 


Detta program är ett underlag för 
diskussion vid universitetsstyrelsens 
möte 24 april 


1 PROGRAM - FÖRSLAG 
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Fredag 12  juni - Styrelsesammanträde 
 
07.30 Frukost 
08.30 Sammanträdet öppnas 
10.00 Kaffe 
12.00 Sammanträdet avslutas 
12.00 – 13.00 Lunch 
13.00  Buss avgår  – ankomst Lund ca 14.15 





		Program för internat med Lunds universitets styrelse på Örenäs slott torsdagen 11 och fredagen 12 juni 2015

		Torsdag 11 juni - Seminariedel






2015-05-11


1


Rektorsinformation 2015-04-24
UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666


• Föredrag om min syn på akademiskt ledarskap


• Möte med Inge Thulin


• Möte Max IV och ESS


• FIRS


• Möte med Fossil Free Lund


• Budgetdialogerna


• SUHFs Förbundsförsamling i Dalarna


• SI stipendier (av 109 stipendiater ska 41 (38%) läsa ett
masterprogram i Lund)
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Univers i te tss tyre lsen   


Arbetsordning för universitetsstyrelsen 


Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 
2015-04-24 och ersätter tidigare arbetsordning för universitetsstyrelsen från 2013-
09-30 (dnr LS 2013/476). 


1. Styrelsens uppgifter


Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och 
svarar för att dess uppgifter fullgörs (Högskolelagen (HL) 2 kap 2 §).  


Styrelsen ansvarar såsom universitetets ledning inför regeringen för 
verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt 
och enligt de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska 
unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att 
myndigheten hushållar väl med statens medel (3 § myndighetsförordningen 
(2007:515), nedan MF). 


Styrelsen ska själv besluta (2 kap 2 § HF): 


1. i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och
högskolans organisation,


2. om årsredovisningar, delårsrapport, budgetunderlag och viktigare
framställningar i övrigt samt säkerställa att det vid högskolan finns en
intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,


3. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och
revisionsrapporter,


4. om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med
anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt
10 § internrevisionsförordningen (2006:1228),


5. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av
denna,


6. om den antagningsordning som anges i 6 kap 3 § andra stycket HF


2015-04-24 


1 (6) 


Dnr STYR 2015/428 


BESLUT 
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7. om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans 
övergripande organisation, delegering av beslutanderätt, handläggning av 
ärenden och formerna i övrigt för verksamheten, om inte annat är 
föreskrivet i lag eller förordning, 
 


8. om en anställningsordning  
 


9. om viktigare föreskrifter i övrigt, och 
 


10. i övriga frågor som är av principiell vikt. 
 
Styrelsen får uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om 
delårsrapport (2 kap 4 a § HF).  
 
Härutöver beslutar styrelsen enligt särskilda bestämmelser i 
högskoleförordningen om:  
 
• förslag till regeringen om anställning av rektor (2 kap 8 § HF),  
• utseende av rektors ställföreträdare (2 kap 10 § andra stycket HF),  
• utseende av vice ordförande inom styrelsen (2 kap 1 § andra stycket HF),  
• utseende av tre ledamöter i personalansvarsnämnden (2 kap 15 § första 


stycket HF),  
• en hanteringsordning för universitetskollegiet med avseende på bl.a. hörande 


av lärare, övriga anställda och studenter i samband med beredning av ärende 
om anställning av rektor (2 kap 8 § andra stycket HF), utseende av prorektor 
(2 kap. 10 § HF) samt val av lärarrepresentanter (2 kap 7 a § första stycket).  
 


Vidare ska universitetsstyrelsen själv besluta:  
• om ägardirektiv till holdingbolag,  
• om anknutna stiftelser, 
• om en sammanslutning av studenter vid universitetet får ställning som 


studentkår för viss tid (4 kap 8 § HL),  
• om sådan rätt till representation för studenterna som avses i 2 kap 14 § 


fjärde stycket HF, och om grundläggande regler avseende studentinflytande 
vid Lunds universitet.  


 
Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för 
att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden, 
rektor och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta 
förfarande inte är lämpligt, får ordföranden efter samråd med rektor själv avgöra 
ärendet. Beslut, som fattats under sådana brådskande omständigheter, skall 
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen (2 kap 5 § HF). 
 
2. Ledamöter och övriga närvarande vid sammanträdet 
  
Styrelsen består av ordförande, rektor och tretton andra ledamöter varav lärarna 
och studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter vardera (2 kap 
1 § och 7a § HF). 
 
Endast ledamöter har rösträtt. 
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Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden har: 
Företrädare för de anställda  
Prorektor  
 
Övriga med närvaro- och yttranderätt är: 
Förvaltningschefen 
Ordförande för Lunds universitets studentkårer 
Planeringschefen 
Revisionschefen 
Styrelsens sekreterare 
Föredragande för visst ärende 
För enskilt ärende särskilt inbjuden person 
 
Styrelsen kan även ge annan person närvaro- och yttranderätt. 
 
3. Sammanträden 
 
Styrelsen sammanträder normalt sex gånger om året. Sammanträdena är 
företrädesvis förlagda kl 10 – 16 på olika platser inom Lunds universitet. Detta 
med undantag för ett sammanträde per år som är ett internat. 
  
Styrelsen beslutar vid höstterminens första sammanträde om datum för kommande 
års sammanträden. 
 
Styrelsen kan besluta om extra sammanträde.  I brådskande fall kan beslut om extra 
sammanträde fattas av ordföranden i samråd med rektor.  
 
Sammanträdet leds av ordförande. Styrelsen ska vid sitt första sammanträde under 
en ny mandatperiod inom sig utse en vice ordförande (2 kap 1 § HF). Denne träder 
in i ordförandens ställe vid dennes frånvaro. 
 
4. Dagordning och handlingar 
 
Rektor ansvarar, i samråd med ordförande, för att förslag till dagordning tas fram. 
Styrelsen fastställer dagordningen vid sammanträdet. 
 
Kallelse jämte dagordning och handlingar skickas till ledamöterna med reguljär 
post samt e-post senast sju dagar innan sammanträdet. I undantagsfall kan 
kompletterande handlingar skickas ut senare. Samma dag skickas även samtliga 
handlingar för kännedom till:  
Samtliga med närvarorätt enligt punkt 2 ovan 
Dekaner/motsvarande 
Kansli- och sektionschefer/motsvarande 
Studentkårerna 
 
Tre arbetsdagar innan sammanträdet skickas handlingar till de nyhetsredaktioner 
som så önskar tillsammans med inbjudan till den pressträff som hålls efter 
sammanträdet.  
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5. Beredning och föredragning av ärenden 
 
Ärenden ska avgöras efter föredragning (2 kap 6 § HF) av den som rektor utser. 
Rektor ansvarar för att ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och 
universitetets egna föreskrifter. Det är även rektor som beslutar om annan 
tjänsteman än föredragande ska delta vid föredragningen. 
 
Olika intressenter, som vill påverka styrelsen inför ett beslut, t ex om budgeten för 
det kommande året, bör hänvisas till rektor. Mer omfattande ärenden ska normalt 
först föredras och diskuteras vid ett sammanträde för att sedan tas upp igen vid ett 
senare sammanträde för avslutande diskussion och beslut. 
 
Styrelsen förväntas ha läst utsänt material inför mötet. 
 
6. Beslut  
 
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordförande 
(eller vice ordförande) och rektor (eller prorektor) är närvarande (2 kap 4 § HF).  
 
Vid beslutsärenden ska ordförande vid behov sammanfatta diskussionen och 
avsluta med att formulera ett tydligt beslutsförslag som styrelsen tar ställning till. 
Styrelsen bör eftersträva att komma fram till beslut i enighet. Om det finns delade 
meningar fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande 
utslagsröst. Önskar ledamot få yrkande eller avvikande mening förd till protokollet 
ska detta inlämnas skriftligt. Även tjänstemän som är med om den slutliga 
handläggningen utan att delta i avgörandet har rätt att få avvikande mening 
antecknad (19 § Förvaltningslagen).  
 
Styrelsen bör sträva efter att ta ställning till principiella frågor och överlåta till 
rektor att, när så behövs, fatta de mera detaljerade besluten. 
 
7. Efter mötet 
 
Pressträff 
Efter avslutat sammanträde håller rektor en pressträff. 
 
En grundregel för ett väl fungerande styrelsearbete är att styrelsen uttalar sig 
genom sina beslut och att rektor har styrelsens förtroende att förmedla styrelsens 
beslut till medarbetare vid universitet och till allmänheten, inklusive media. Det 
innebär att styrelsens ledamöter har möjlighet att hänvisa frågor från t ex 
nyhetsmedia till rektor.  
 
Protokoll och justering 
Protokoll skrivs av styrelsens sekreterare och ska undertecknas av sekreteraren och 
justeras av ordförandenoch den styrelseledamot som vid sammanträdets början 
utsetts till protokolljusterare. Protokoll ska normalt vara justerat inom 14 dagar 
efter det att sammanträdet avslutats. Det justerade protokollet sänds ut till 
styrelsens ledamöter tillsammans med kallelse till följande sammanträde. 
 
Justerat protokoll med bilagor läggs ut på styrelsens hemsida.  
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8. Årsmötesplan för styrelsen  
 
Vid varje ordinarie sammanträde ska följande punkter tas upp: 
Öppnande av sammanträdet 
Fastställande av dagordning 
Utseende av justeringsperson 
Protokoll från föregående sammanträde 
Rektors information 
Rapport från LUS 
Rapport från revisionsutskottet 
Förteckning av rektorsammanträdets viktigare beslut samt aktuella remisser 
Förteckning över nyutnämnde professorer 
Övriga frågor 
 
Dessutom ska följande frågor tillsvidare följas upp två gånger årligen: 
MAX IV 
ESS 
Kapitalförvaltningen i anknutna stiftelser i förhållande till Lunds universitets 
värdegrund  
Styrning av informationssäkerhet 
 
 
Övriga ärenden som behandlas årligen av styrelsen framgår av tabellen nedan. Vid 
behov kan punkter flyttas. 
 
  
Sammanträde  Ärende 
 
Februari 


 
Fastställande av årsredovisning till regeringen 
Beslut om totalbudget 
Beslut om budgetunderlag för kommande år till regeringen 
Beslut med anledning av internrevisionens årsrapport 
Uppföljning av styrelsens beslut föregående år 
Bedömningen av intern styrning och kontroll 
 


 
April 


 
Information om kvartalsutfall per 31 mars 
 


 
Juni 


 
Sökandesituationen inför höstterminen 
Lunds universitets utveckling under föregående år 
Diskussion och information kommande beslut om 
resursfördelning 
Delegation av beslut rörande delårsbokslut 
Beslut om övergripande riskvärdering för Lunds universitet 
Beslut om fastställande av årsredovisning och utdelning för Lunds 
universitets anknutna stiftelser 
Fastställande av stämmodirektiv för holdingbolaget 
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September 


 
Utfall i antagningen 
Presentation av budgetpropositionen  
Anmälan av delårsrapport 
Sammanträden kommande år  
 


 
Oktober 


 
Information om kvartalsutfall per 30 september och prognos för 
innevarande år 
Utfall för Lunds universitet i budgetpropositionen 
Beslut om resursfördelning kommande år och 
planeringsförutsättningar för de därpå följande tre åren 
 


 
December 


 
Bedömning av intern styrning och kontroll 
Beslut om revisionsplan kommande år 
Analys av söktryck, antagning och registrering 
Rapportering av kvalitetsarbete inom utbildning 
 


 
 
 





		Arbetsordning för universitetsstyrelsen






 


Univers i te ts ledningens kans l i  
Anna Åkesson 


 
 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2015-01-23 – 2015-04-02 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Utseende av ledamot i stipendienämnden vid
Lunds Universitet


2015-01-29 


2. Delegation från rektor till förvaltningschefen 2015-01-29 


3. Utseende av allmänrepresentant i styrelsen för
Campus Helsingborg


2015-01-29 


4. Yttrande över remissen Unik kunskap genom
registerforskning


2015-02-05 


5. Information om ledig anställning av professor i
riskhantering och samhällssäkerhet


2015-02-05 


6. Anställning som adjungerad professor i
hållfasthetslära


2015-02-05 


7. Uppföljning av Universitetskanslersämbetets
utvärdering av masterexamen i Asienstudier


2015-02-05 


8. Fördelning av stipendiemedel för avgiftsbetalande
studenter 2015-2016


2015-02-05 


9. Utbetalning av ovillkorat kapitaltillskott till
European Spallation Source ESS AB


2015-02-05 


10. Förnyad anställning som adjungerad professor i
hållbarhetsvetenskap


2015-02-12 


11. Utseende av ordförande och ledamöter i HMS
kommitté för Max IV-laboratoriet


2015-02-12 


12. Förnyad anställning som gästprofessor i astma och
allergologi


2015-02-12 


13. Redovisning av Lunds universitets
miljöledningsarbete 2014


2015-02-12 


2015-04-07 


1 PM 
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14.  Föreskrifter om friskvård vid Lunds universitet  2015-02-12 


15.  Utseende av ledamöter och suppleanter till 
universitets skyddskommitté 


2015-02-12 


16.  Uppdrag som vicerektor för 
forskningsinfrastruktur 


2015-02-12 


17.  Uppdrag som vicerektor för samverkan 2015-02-12 


18.  Utseende av ordförande i styrelsen för stiftelsen 
Lunds studentskegård 


2015-02-12 


19.  MOOC-projektet vid Lunds universitet, medel 
2015 


2015-02-19 


20.  Utseende av ledamöter i styrelsen för universitetets 
särskilda verksamheter 


2015-02-19 


21.  Finansiering av Lunds universitets 
hållbarhetsforum 2014-2015 


2015-02-19 


22.  Fortsatt universitetsgemensam satsning på en 
publikationstjänst för strategiska 
forskningsområden 


2015-02-19 


23.  Medfinansiering av universitets deltagande vid 
bokmässan Bok och Bibliotek 2015 


2015-02-19 


24.  Universitetets deltagande i Almedalsveckan 2015 2015-02-19 


25.  Lunds universitets administrativa pris 2015 2015-02-19 


26.  Utseende av ledamot i den 
universitetsgemensamma utbildningsnämnden 


2015-02-19 


27.  Utseende av ordförande i Biblioteksstyrelsen  2015-02-19 


28.  Utseende av ledamot i den 
universitetsgemensamma forskningsnämnden 


2015-02-19 


29.  Yttrande över remissen Inbyggd integritet inom 
Inspektionen för Socialförsäkringen 


2015-02-26 


30.  Överklagande av tillsättning av anställning som 
professor i diabetesforskning 


2015-02-26 


31.  Anställning som gästprofessor i fri konst 2015-02-26 


32.  Förslag till mottagare av Franke-stipendiet 2015 2015-02-26 


33.  Utseende av ledamot i styrelsen för Mats 
Paulssons stiftelse för forskning, innovation och 
samhällsbyggande 


2015-02-26 
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34.  Utseende av ledamot till styrelsen för Stiftelsen för 


samverkan mellan Lunds universitet och 
näringslivet, SUN 


2015-02-26 


35.  Utseende av ledamot och suppleant i styrelsen för 
IDEON AB 


2015-02-26 


36.  Ändring av tidigare beslut om finansiering av 
doktorandanställning på Karolinska institutet 


2015-02-26 


37.  Information om ledig anställning som professor i 
infektionsmedicin 


2015-03-06 


38.  Utseende av ledamot i kampanjstyrelsen för 
universitetets donationskampanj ”Lunds 
universitet – För en bättre värld” 


2015-03-06 


39.  Utseende av tillförordnad dekan vid konstnärliga 
fakulteten 


2015-03-06 


40.  Riktlinjer för hantering av klagomål från studenter 
rörande utbildning på grundnivå, avancerad nivå 
och forskarnivå vid Lunds universitet 


2015-03-12 


41.  Universitetsgemensamma 
forskningsinfrastrukturmedel till den nationella 
infrastrukturen SNIC 


2015-03-12 


42.  Medel till en riskanalys inför eventuellt förvärv av 
Fastighets AB ML 4  


2015-03-12 


43.  Medel till förstudien för tillbyggnad av 
Vattenhallen 


2015-03-12 


44.  Universitetsgemensamma 
forskningsinfrastrukturmedel till ICOS Sweden 
2015 


2015-03-12 


45.  Universitetsgemensamma 
forskningsinfrastrukturmedel till Lund University 
Bioimaging Center 2015 


2015-03-12 


46.  Universitetets stöd till nationerna för icke-
alkoholrelaterad verksamhet 2015 


2015-03-12 


47.  Universitetets stöd till studentkårer och 
Akademiska föreningen 2015 


2015-03-12 


48.  Rausingska humanistpriset till framstående 
kulturpersonlighet inom Norden  


2015-03-12 


49.  Uppdrag som vicerektor för forskning och 
forskningsinfrastruktur  


2015-03-12 
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50.  Anställning som adjungerad professor i 


installationsteknik med inriktning mot energi och 
renoveringsproblematik 


2015-03-19 


51.  Anställning av adjungerad professor i miljö- och 
energisystem med inriktning på framtida hållbara 
energisystem 


2015-03-19 


52.  Anställning av adjungerad professor i 
halvledarfysik med inriktning mot epitaxi av 
nitridmaterial 


2015-03-19 


53.  Utseende av ordförande till kommittén för 
upprepad etisk granskning av forskningsprojekt 
finansierade av amerikanska federala finansiärer 


2015-03-19 


54.  Ändring av föreskrifter om handläggning av 
ärenden om misstänkt vetenskaplig oredlighet i 
forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller 
annat utvecklingsarbete vid Lunds universitet 


2015-03-19 


55.  Inrättande av arbetsgrupp för implementering av 
universitetets Afrikastrategi 


2015-03-19 


56.  Lunds universitets etablering av verksamheter på 
Brunnshög och samspel med 
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS 


2015-03-19 


57.  Utseende av ledamöter och suppleanter i styrelsen 
för Stiftelsen för främjande av ekonomisk 
forskning vid Lunds universitet 


2015-03-19 


58.  Utseende av ledamot i styrelsen för Stiftelsen 
Lunds Studentskegård 


2015-03-19 


59.  Utseende av ordförande i styrgruppen för Lunds 
universitets hållbarhetsforum 


2015-03-19 


60.  Anställning som adjungerad professor i 
konstruktionsteknik, särskilt kunskaps- och 
informationshantering i byggprocessen 


2015-03-26 


61.  Lunds universitets etablering av verksamheter på 
Brunnshög och samspel med 
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS 


2015-03-26 


62.  Universitetets samfinansiering 2015 för 
färdigställande av sju strålrör på MAX IV-
laboratoriet 


2015-03-26 


63.  Medlemsavgift Media Evolution 2015 2015-03-26 


64.  Universitetsgemensamt stöd 2015 till Nationellt 2015-03-26 
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resurscentrum i fysik 


65.  Utseende av suppleant till styrelsen för Stiftelsen 
Svenska Emigrantinstitutet 


2015-03-26 


66.  Ordförande för styrgrupp för MOOC-projektet 2015-04-02 


67.  Uppdrag som rektorsråd 2015-04-02 


68.  Utseende av representanter till Regionalt 
samverkansråd för skollagsstyrda verksamheter 


2015-04-02 


69.  Ersättning för uppdrag som ordförande för 
styrgruppen för Lunds universitets 
hållbarhetsforum 


2015-04-02 


 
 
Remisser inkomna under perioden 2015-01-23 – 2015-04-02 
 


1.  Översyn av folkhögskollärareexamen. Svar till Utbildningsdepartementet 
senast 2015-04-30. 
 


2.  Aktualisering av lagen om kommunal energiplanering. Svar till Miljö- 
och energidepartementet senat 2015-04-27. 
 


3.  En mer flexibel ämneslärarutbildning. Svar till Utbildningsdepartementet 
senast 2015-05-04. 
 


4.  Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät – Planera för 
effekt! Svar till Miljö- och energidepartementet senast 2015-04-16. 
 


5.  Kompletterande remissbehandling av utkast till lagrådsremiss Ny påföljd 
efter tidigare dom. Svar till Justitiedepartementet senast 2015-03-06. 
 


6.  Uppbörd av böter. Svar till Justitiedepartementet senast 2015-05-04. 
 


7.  Förslag om nedläggning av officiell statistik rörande familjerådgivning 
samt reducerad statistikinsamling avseende familjerätt. Svar till 
Socialstyrelsen senast 2015-03-06.  
 


8.  Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende 
homeopatiska läkemedel. Svar till Socialdepartementet senast 2015-05-
18. 
 


9.  Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 
Svar till miljö- och energidepartementet senast 2015-05-15. 
 


10.  Rätten till försvarare, m.m. Svar till Justitiedepartementet senast 2015-
05-18. 
 


11.  Rättvisans pris. Svar till Justitiedepartementet senast 2015-05-20. 
 


12.  Krav på privata aktörer i välfärden. Svar till Finansdepartementet senast 
2015-06-02. 
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13.  Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys. Svar till Justitiedepartementet 


senast 2015-06-04. 
 


14.  Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet. Svar till 
Arbetsmarknadsdepartementet senast 2015-06-01. 
 


15.  Ändring i Centrala studiestödsnämndens (CSN) föreskrifter och allmänna 
råd om beviljning av studiemedel. Svar till CSN senast 2015-04-07. 
 


16.  Lagstiftning för genomförande av Nagoyaprotokollet. Svar till Miljö- och 
energidepartementet senast 2015-05-18. 
 


17.  Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands. Svar till 
Försvarsdepartementet senast 2015-06-12. 
 


18.  Kvalitetssäkring av högre utbildning. Svar till Utbildningsdepartementet 
senast 2015-05-08. 
 


19.  Lösöreköp och registerpant. Svar till Justitiedepartementet senast 2015-
06-25. 
 


20.  Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om 
vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2015-04-22. 
 


21.  Utredningen om Matchningsanställningar. Svar till 
Arbetsmarknadsdepartementet senast 2015-06-30. 
 


22.  Remiss angående vidtagna åtgärder efter Överklagandenämnden för 
högskolans ändringsbeslut. Svar till Universitetskanslerämbetet senast 
2015-04-29. 
 


23.  Förslag till ändrade fördelningskriterier av stipendier för avgiftsskyldiga 
studenter. Svar till Universitets- och högskolerådet senast 2015-05-05. 
 


24.  Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsbokslut. 
Svar till Bokföringsnämnden senast 2015-06-30. 


 





		Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 2015-01-23 – 2015-04-02
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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 med tillägg att under punkten övrigt ta upp behovet av 
 medfinansiering av externa anslag fastställa dagordningen. 


 
3 Utseende av justeringsperson 


 
 Styrelsen beslutar utse Cecilia Skoug att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 


4  Protokoll från föregående sammanträde 
 
 Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2015-02-13 till handlingarna. 
  


5  Anmälan av beslut om ordförande för styrelsen för Stiftelsen för motionsverksamhet 
 vid Lunds universitet, Gerdahallen 


   
  Protokoll per capsulam 2015-04-10 
  Bilaga § 5 
 
  Dnr SAMV 2015/13 
 
 Styrelsen beslutar lägga protokollet från 2015-04-10 till handlingarna. 
 
6  Ny ordförande Jonas Hafström presenterar sig 
 
 Jonas Hafström redogör kort för den första tiden i sin nya roll som ordförande för styrelsen. 
 Han har träffat dekaner, studenter och samt personer från näringslivet mm och ser mycket 
 fram emot det fortsatta arbetet. 
 
7       Beslut om utseende av vice ordförande för styrelsen 


 
 Styrelsen beslutar utse Lars Ljungälv till vice ordförande för styrelsen. 
 
 Lars Ljungälv deltar ej i detta beslut. 


 
8       Vicerektorerna Stacey Ristinmaa Sörensen och Bo Ahrén presenterar sig 
 
 Stacey Ristinmaa Sörensen, vicerektor för forskning och forskningsinfrastruktur, och Bo 
 Ahrén, vicerektor för samverkan, presenterar sig och sina tankar kring uppdragen. En av de 
 uppgifter Bo Ahrén kommer arbeta med under året är Lunds universitets strategiska plan. 
 
 Styrelsen diskuterar bl a vikten av samverkan med omgivande samhälle. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
   
9       Information 


  
a) Rektors rapport  
 
 Rektors information 
 Bilaga § 5 a 
 
Torbjörn von Schantz informerar om aktuella frågor.  
 
b) Rapport från LUS 


  
 Oskar Styf informerar om bl a följande aktuella frågor: 
 - pågående arbete med att definiera begreppet ”studieplats” och därefter inventera 
 beståndet, 
 - yttrande över remissen om kvalitetssäkring av utbildning, 
 - LUS har tagit fram kommunpolitiskt ställningstagande, 
 - ett nationellt bostadspolitiskt ställningstagande har tagits fram, 
 - Cecilia Skoug valts till ordförande för LUS och Linnea Jacobsson till vice ordförande  
 för LUS från 1 juli 2015. 
 
 c) Rapport från revisionsutskottet 
 
  Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
 Rapporteringen från revisionsutskottet kommer fortsättningsvis att göras gemensamt av 
 ordföranden och internrevisor Gunilla Norberg. 
 
 Följande har diskuterats vid revisionsutskottets möte 
 - granskning inom ekonomiområdet   
 - granskning av innovationsverksamheten 
 - budget för internrevisionen 2016 
 
 Styrelsen trycker på vikten av tydlighet i regelverk och att dessa följs. 
 
 d) Lägesrapport från MAX IV 
   
  PM från sektionen Ekonomi 2015-04-10 
  Bilaga § 9 d 
   
  Dnr V 2015/192 
 
 Förvaltningschefen informerar om vad som hänt kring förvärv av MAX IV-fastigheten 
 sedan senaste styrelsemötet. Då regeringen avslagit begäran om att förvärva MAX IV-
 fastigheten är frågan inte längre aktuell. 
 
 Styrelsen anser att det framöver räcker med att få rapport om MAX IV två gånger årligen  
 och att rapporten ska förändras så att den redogör mer för driftsituationen än 
 byggfrågan. 
 e) Granskning av styrning av informationssäkerhet 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  Uppföljning 2015-04-14  
  Bilaga § 9 e 
   
  Dnr STYR 2015/447 
 
  Föredragande: John Westerlund och Per Gustafson 
 
 Information och diskussion. 
 
 f) Rapport om jämställdhetsarbete 
 
  Föredragande: Anna Maria Drake 
 
 Anna-Maria Drake redogör för sina tankar kring hur arbetet med Lunds universitets 
 jämställdhetsarbete kan läggas upp framöver. 
   
 g) Förteckning över rektors viktigaste beslut samt aktuella remisser 
 
  Förteckning 2015-04-07 
  Bilaga § 9 g 
 
 h) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 
  Förteckning 2015-04-09 
  Bilaga § 9 h  
 
10  Ekonomisk rapport per 31 mars 2015 


  
  Föredragande: Elisabet Pupp 
 
 Elisabet Pupp redogör för det ekonomiska utfallet för första kvartalet 2015. 
 
 Diskussion. 
 


11  Information om verksamhetsplan och resursfördelning 
 
  Föredragande: Tim Ekberg 


   
 Tim Ekberg redogör för tankar kring verksamhetsplan för Lunds universitet och hur ett 
 sådant arbete skulle kunna läggas upp. Ett första förslag till verksamhetsplan kommer att 
 presenteras för styrelsen vid sammanträdet i juni.  
 
 Styrelsen diskuterar frågan. 
  
12  Information om vårpropositionen och vårändringspropositionen 


 
  Företrädare: Planeringschef Tim Ekberg 
 
 Tim Ekberg informerar om utfallet i vårpropositionen och vårändringspropositionen. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
13  Information och diskussion om tilläggsfinansiering för stipendiater i 


 forskarutbildningen 
 
  PM 2015-04-14 
  Bilaga § 13 
  
  Dnr STYR 2014/416 
 
  Föredragande: Cecilia Lundberg 
 
 Cecilia Lundberg redogör för det regelverk som idag finns för stipendiefinansiering av 
 doktorander och de möjligheter som finns att förbättra situationen för dessa doktorander. 
 
 Styrelsen diskuterar alternativen och uppdrar åt rektor att återkomma till styrelsen i denna 
 fråga. 
  


14  Beslut om revidering av arbetsordning för universitetsstyrelsen 
 
  PM med förslag till beslut 2015-04-09 
  Bilaga § 14 
 
  Dnr STYR 2015/428 
   
  Föredragande: Cecilia Billgren 


 
 Styrelsen beslutar att lägga till i årsmötesplanen att man två gånger årligen ska ges rapport 
 om ESS. 
 
 Styrelsen fastställer med detta tillägg arbetsordning för styrelsen i enlighet med bilaga § 14. 
 
15  Diskussion inför styrelsens internat i juni 


 
  Förslag till program från 2015-04-07 
  Bilaga § 15 
 
  Föredragande: Torbjörn von Schantz  


 
 Styrelsen tycker utsänt förslag till agenda är bra och uppdrar åt rektor att bjuda in 


någon/några av Lunds universitets representanter i forskningsberedningen till mötet. 
 


16 Eventuellt övrigt 
 
Diskussion kring medfinansiering av externa medel skjuts till ett senare tillfälle. 
 


Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Cecilia Skoug  
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Univers i te ts ledningens s tab  
IT-s t ra teg Andreas W ik fe ld t  


 
 


Uppföljning av Yttrande över Internrevisionens rapport ”Styrning av 
informationssäkerhet”  


Internrevisionen har genomfört en granskning av universitetets styrning av 
informationssäkerhet. Rapporten med rekommendationer lämnades till rektor 
2014-06-19. 


Rektor svarade 2014-09-01 på internrevisionens rapport. 


Tidplan för genomförande rapporterades i universitetsstyrelsen 2014-11-07, bilaga. 


Nedan ges en lägesrapportering av de åtgärder som ska genomföras med 
utgångspunkt i rektors avgivna svar och tidsplan. 


Internrevisionens rekommendation: 


• InfoSäk F omarbetas så att den istället beskriver vilka säkerhetsmässiga
krav som ska tillgodoses för respektive system/förvaltningsobjekt. Det bör
ställas krav att processer för följande områden ska vara beskrivna och
dokumenterade med tydliga kontrollpunkter:


- Behörighets/användaradministration: 
- Hantering av ändringar i program och systemkonfigurationer 
- Driftsinstruktioner, inkluderade back up och restoration policy 
- Fysisk säkerhet, åtkomst och miljörelaterad 


Vidare rekommenderas att InfoSäk F ska vara obligatorisk att använda inom hela 
universitetet.  


Universitetets svar: 


Generellt om omarbetning av regelverk och framtagande av användarstöd 


Förvaltningschefen gav under våren i uppdrag åt LU Byggnad (där säkerhetschefen 
som har samordningsansvar för informationssäkerheten är placerad) att omarbeta 
regler (nuvarande riktlinjer) samt att ta fram anvisningar och instruktioner för 
informationssäkerhet inom Lunds universitet. Syftet med detta arbete är att få ett 
tydligt internt regelverk inom informationssäkerhet och ett användarvänligt och 
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 2 
målgruppsanpassat stöd som beskriver gällande regler (såväl interna som externa), 
tillhandahåller mallar, goda exempel etc.  
 
Arbetet görs tillsammans med andra lärosäten. I arbetet deltar säkerhetschefen, 
systemägare och jurister. Även kommunikationsstöd kommer att tas in. 
Fakulteterna involveras i arbetet, på sikt genom informationssäkerhetsrådet som 
nämns nedan, initialt sannolikt genom universitetets samarbetsorgan för IT-frågor, 
Sam-IT. 
 
Specifika svar om omarbetning av InfoSäk F 
 
Idag reglerar InfoSäk F universitetets systemägarmodell som är obligatorisk att 
använda inom Gemensam förvaltning. Internrevisionen rekommenderar att denna 
kompletteras med ovan nämnda processbeskrivningar som bl a ska ange 
säkerhetskrav för respektive system. 
 
Universitetet instämmer helt i att varje system ska ha en processbeskrivning 
innehållande de kontrollpunkter som anges ovan. Vidare ska det finnas regler som 
anger vilka säkerhetskrav som ställs på våra system. I pågående arbete kommer 
regler för säkerhetskrav på våra centrala system att tas fram (oklart om detta bli 
inom just InfoSäkF). Vidare kommer stöd i framtagande av processbeskrivningar 
att finnas i det användarstöd (anvisningar och instruktioner) som tas fram. 
Specifika processbeskrivningar för varje system med ovan nämnda kontrollpunkter 
tas fram av systemägaren. Systemägarråd bestående av systemägare inom 
Gemensam förvaltning kommer att skapas. Inom detta råd kan gemensamma frågor 
som innehåll i regler samt avisningar och instruktioner diskuteras. Vidare kan rådet 
utbyta erfarenheter och goda exempel på exempelvis förvaltningsplaner och 
processbeskrivningar. 
 
Rekommendation att InfoSäk F ska vara obligatorisk att använda inom hela 
universitetet 
 
Det är givetvis viktigt att vi har en trygg och säker informationshantering på alla 
nivåer inom universitetet. Det kommer att tillsättas ett Informationssäkerhetsråd 
med en representant från varje fakultet (informationssäkerhetssamordnare). Rådet 
är ett samarbetsorgan mellan central nivå och fakulteterna i 
informationssäkerhetsfrågor. I uppdraget kommer att ligga: 
 


- Kontinuerlig översyn av universitetets regler och användarstöd för 
informationssäkerhet 


- Framtagande av förslag till hur fakulteternas informationssäkerhet kan 
säkras 


- Uppföljning av informationssäkerheten  
 
Uppföljning av universitetets svar: 
 
Som anges i universitetets svar ska de processbeskrivningar som efterfrågas i 
internrevisionens rapport för de centrala systemen tas fram under våren. Detta 
innefattar samtliga delar som anges i internrevisionens rekommendation ovan. 
Detta arbete kommer att vara klart juni 2015. 
 







 
 
 3 
Under kvartal 4 2014 gjordes bedömningen att en genomgång av de centrala 
systemen också kräver en pedagogisk insats, d.v.s. personliga möten och 
genomgång tillsammans med systemförvaltare och systemägare. Detta för att den 
kontinuerliga hanteringen av informationssäkerhet i förvaltningsplanering och 
riskarbete ska bli framgångsrik.  
 
I enlighet med rekommendationer i internrevisionens granskning, har en modell 
inklusive stödmaterial, utbildning och mallar utformats för att strukturerat tillämpa 
universitetets riktlinjer för informationssäkerhet.  
 


• Stödmodell framtagen, inklusive mallar  
• Genomgång av centrala system, inklusive utbildning av systemägare och 


systemförvaltare, pågår under våren  
• Centrala system kommer att vara genomgångna och dokumenterade senast 


juni 2015  
• Inledande möte med systemägare (Systemägarforum) är bokat i maj. 
• Stödmodellen, inklusive fortsatt utbildning av systemägare och 


systemförvaltare, kommer att infogas i LUs systemförvaltningsmodell och 
därmed utgöra den praktiska tillämpningen av det som i Riktlinjer 
Informationssäkerhet (DNR BY 2012/37) benämns ”InfoSÄK F”.  
 


Byggt på tidigare goda erfarenheter av samordningsstrukturer vid Lunds 
universitet, ”SamIT” och ”SamWebb”, ska en samordningsstruktur, 
”SamInfoSÄK” för informationssäkerhetsfrågor (Informationssäkerhetsråd) 
inrättas, enligt universitetets svar.  
 
Enligt tidsplanen skulle uppdraget för SamIinfoSÄK vara klart december 2014. 
Dock har det visat sig att uppdraget behöver tas fram i dialog med fakulteterna 
parallellt med diskussion om deltagare, varför detta beslut ännu inte är klart. 
Dialog med fakulteter om uppdrag och representation i SamInfoSÄK och arbete 
med att utse representanter till en samordningsgrupp för Informationssäkerhet, 
inleddes kvartal 1 2015. Förslag till uppdrag för samordningsgruppen har tagit 
form och har stämts av med flertalet fakulteter. Beslut om uppdrag beräknas fattas 
under april 2015. Ett första möte med gruppen är planerat till maj 2015. 
Säkerhetschefen, som fortsatt har det operativa ansvaret för samordning av 
informationssäkerhetsarbetet, är sammankallande i SamInfoSÄK,  
 
Säkerhetschefen har tidigare samverkat med andra myndigheter, kring 
tillämpningar av riktlinjer för Informationssäkerhet. Under våren 2015 har även 
extern samverkan med näringsliv skett (E.ON, Malmö samt Tetra Pak, Lund) för 
insamling av exempel på praktisk tillämpning av riktlinjer och policyer för 
informationssäkerhet. 
 
 
Internrevisionens rekommendation: 
 


• Rutiner upprättas för att systematiskt följa upp tillämpningen av 
Riktlinjer för informationssäkerhet jämte tillhörande instruktioner och 
anvisningar på institutioner och fakulteter vid universitetet  


 
 
 







 
 
 4 
Universitetets svar 
 
Fokus kommer den närmaste tiden att ligga på att få uppdaterat regelverk jämte 
användarstöd på plats och att implementera detta. Först när detta är gjort kan 
systematisk uppföljning påbörjas. 


 
För att få igång en säker informationshantering på alla nivåer kommer krav på att 
det ska finnas en informationssäkerhetssamordnare på samtliga nivåer att införas. 
Informationssäkerhetssamordnaren är fakultetens kontaktperson i 
informationssäkerhetsfrågor och är även fakultetens representant i 
informationssäkerhetsrådet. Fakulteterna beslutar om ansvar och befogenheter för 
sin informationssäkerhetsansvarig. Informationssäkerhetsrådet genom sina 
ledamöter följer kontinuerligt tillämpning av gällande regelverk. Inför 
universitetets årliga uppföljning av genomförda riskanalyser kommer 
informationssäkerhetsrådet att följa upp de risker inom informationssäkerhet som 
identifierats inom riskområdet Säkerhet. 


 
Uppföljning av universitetets svar 


 
Som anges i universitetets svar ligger fokus i nuläget på att få fungerande regler 
och rutiner samt organisation (systemägarråd och SamInfoSÄK) på plats. Därefter 
kommer uppföljning att ske främst på de områden som redan idag har en 
strukturerad uppföljning; Systemförvaltningsmodell med årlig uppföljning från 
Process- och Systemägare, samt årligt arbete med riskvärderingar. Förutom detta 
kommer SamInfoSÄK att arbeta vidare med rekommendationer för uppföljning på 
området.  


 
 
Internrevisionens rekommendationer 
 


• Universitetets ledning tillser att i synnerhet all personal med nyckelroller 
i informationssäkerhetsarbetet erhåller relevant utbildning  


 
Universitetets svar 


 
Som anges ovan har rektor fattat beslut om att samtliga medarbetare ska genomgå 
datorstödd informationssäkerhetsutbildning. Verksamhetschefer, systemägare och 
systemförvaltare ska dessutom under 2013 – 2016 genomgå en mer djupgående 
informationssäkerhetsutbildning. Hittills har 50 personer genomgått denna 
utbildning. Fokus kommer under hösten 2014 och våren 2015 att ligga på att 
utbilda resterande inom denna grupp. Uppföljning av genomgången utbildning 
kommer att göras i maj-juni 2015. Därefter görs bedömning om kraftfullare 
åtgärder behöver vidtas. Sannolikt ska även informationssäkerhetsansvariga 
genomgå en mer djupgående utbildning. 


 
Arbete pågår med att ta fram den datorstödda informationssäkerhetsutbildningen 
som samtliga medarbetare ska genomgå. Detta arbete beräknas avslutat under 
hösten. 
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Uppföljning av universitetets svar 


 
LU-anpassning av MSBs DISA datorstödda 
informationssäkerhetsutbildning/certifiering som samtliga anställda ska genomgå 
är framtagen. En serie pilotutbildningar kommer att genomföras under våren, 
omfattande delar av personalen inom universitetsförvaltningen. 
Utbildning/certifiering för resterande medarbetare kommer att påbörjas hösten 
2015. 
 
Lärarledd, mer djupgående fortbildning i Informationssäkerhet för ansvariga 
chefer, systemägare och systemförvaltare, har hittills genomförts med 55 av ca 120 
personer.  
 
 
Internrevisionens rekommendation: 


 
• InfoSäk A ses över och eventuellt formuleras om så att det bättre passar 


den enskilda medarbetaren. Därutöver måste ansvaret klargöras för hur 
enskilda system och servrar ska klassificeras samt vilka konkreta 
skyddsåtgärder som då blir nödvändiga, för att bättre skydda särskilt 
skyddsvärd information 


 
Universitetets svar: 


 
Som anges ovan pågår revidering av riktlinjer inkl. InfoSäk A. Vidare ska 
målgruppsanpassade anvisningar och instruktioner tas fram för bl.a. den enskilda 
medarbetaren. Synpunkter från deltagarna i ovan nämnda utbildningar ger 
värdefullt underlag i detta arbete. 


 
Enligt systemförvaltningsmodellen ligger ansvaret för klassificering för system och 
servrar på systemägaren (system) IT-systemägare (servrar), vilket kommer att 
tydliggöras i det pågående revideringsarbetet. Systemförvaltningsmodellen är 
enbart tillämplig på centrala system. För lokala system på fakultet är det 
fakulteterna som beslutar om ansvarfördelning. Som anges ovan kommer en av 
Informationssäkerhetsrådets prioriterade uppgifter vara att ta fram förslag till hur 
fakulteternas informationssäkerhetshantering kan säkerställas.  
 
Uppföljning av universitetets svar: 
 
InfoSÄK A förtydligas för den enskilda medarbetaren genom   


• Datorstödd utbildning för samtliga medarbetare (se ovan)  
• Förslag på vidareutveckling/förtydliganden förankras och bereds i 


SamInfoSÄK.  


Informationsklassificering, samt genomgång av ”Kontinuitet och Drift” (servrar) 
pågår under våren för centrala system. Därefter fortsätter arbetet med övriga  
system i gemensam förvaltning och inom fakulteter, där operativt arbete förs vidare 
av fakultetsrepresentanter i SamInfoSÄK. 
 
 
Bilaga: Tidsplan 







Förva l tn ingschefen   


Redovisning av tidsplan för införande av åtgärder med anledning av 
internrevisionens rapport om styrning av informationssäkerhet 


Rektor svarade 2014-09-01 på internrevisionens rapport ”Styrning av 
informationssäkerhet”, se bilaga. De åtgärder som avses vidtas med anledning av 
rapporten redovisades på universitetsstyrelsens sammanträde 2014-09-19. 
Universitetsstyrelsen efterfrågade då en tidsplan för arbetet, vilken härmed ges. 


Gruppering för samordning av informationssäkerhetsfrågor 
För att komma igång med arbetet med implementering av informationssäkerhet på 
fakulteterna inklusive att ta fram regler och anvisningar som ska gälla för hela 
universitetet, måste samordningsgruppen för informationssäkerhetsfrågor 
(SamInfoSäk) inrättas och komma igång med sitt arbete. 


SamInfoSäk ska initialt ta fram förslag till gemensamma regler och anvisningar 
och långsiktigt vara samordnade organ för dessa frågor. Samordningsgruppen 
används med fördel för utbyte av information och erfarenheter och 
kompetensuppbyggnad, eventuellt med externt expertstöd om så behövs.  


Inrättande 
Uppdrag för SamInfoSäk skrivs och förankras oktober - december 
i verksamheten 


Fakulteterna utser sina representanter januari 


SamInfoSäk sammankallas till första mötet början av februari 


Ansvarig: 
Andreas Wikfeldt, Universitetsledningens stab/utveckling 


Framtagande av gemensamma regler och anvisningar 
SamInfoSäk tar fram förslag till februari - juni 
gemensamma regler och anvisningar 


Gemensamma regler och anvisningar går på remiss augusti - september 


Beslut om gemensamma regler och anvisningar oktober 


Ansvarig: 
Andreas Wikfeldt, Universitetsledningens stab/utveckling 
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Processbeskrivningar för gemensamma administrativa system 
Under vintern/våren genomförs möten med systemägarna för de centrala systemen. 
Syftet med dessa möten är att skapa ett forum för diskussion om gemensamma 
frågor kring systemägarskapet såsom innehåll i regelverk, framtagande av mallar 
för förvaltningsplaner, processbeskrivningar etc. 
 
Kravet på beskrivning och dokumentation av processer för de områden som anges i 
internrevisionens rapport ingår bara delvis i arbetet med revidering av regler och 
riktlinjer. Dock är planen att kunna ta fram de processbeskrivningar som 
efterfrågas i internrevisionens rapport för de centrala systemen att tas fram redan 
under våren. 
 
Första möte med systemägargruppen  januari  
 
Framtagande av processbeskrivningar  januari – juni 
 
Processbeskrivningar för centrala system klara juni 
 
Ansvarig: 
Andreas Wikfeldt, Universitetsledningens stab/utveckling 
 
Informationssäkerhetsutbildningar 
LU-anpassning av MSBs DISA datorstödd utbildning/ klart våren 2015 
certifiering    
 
Genomförande av datorstödd utbildning för   startar hösten 2015  
samtliga medarbetare    
 
Genomförande av fortbildning för  Pågående  


• verksamhetschefer    (2013-2016)  
• systemägare   
• systemförvaltare 
• informationssäkerhetsansvariga 


Ansvarig: 
Per Gustafson, säkerhetschef 
 
Uppföljning 
Uppföljning sker genom att informationssäkerhet är en del av universitetets 
riskvärdering som årligen följs upp inom universitetets riskvärderingsprocess. 
Detta bör kunna vara en del av riskvärderingen som görs redan nästa år (2015). 





		Uppföljning av Yttrande över Internrevisionens rapport ”Styrning av informationssäkerhet”

		Informationssäkerhet - bilaga.pdf

		Redovisning av tidsplan för införande av åtgärder med anledning av internrevisionens rapport om styrning av informationssäkerhet
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Rapport MAX IV april 2015 


Sammanfattning 


Detta PM om MAX IV kan sammanfattas i nedanstående punkter: 


• MAX IV-byggnationen har väsentligt reducerade byggkostnader, fortskrider
med god fart och tillträde har tidigarelagts tre månader till den 1 juni..


• En överenskommelse har nåtts med Region Skåne om deras finansiering,
avtalet är beslutat och vunnit laga kraft.


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


• LU:s hemställan till regeringen om köp av MAX IV-fastigheten/bolaget har
avslagits.


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


Styrelsen i MAX IV-laboratoriet hade sitt senaste styrelsemöte den 3 februari 
2014. Nästa styrelsemöte äger rum den 19 maj 2015. Denna rapport bygger på 
statusrapporten till styrelsemötet den 3 februari.  


Ekonomi 


Fas 1 Acceleratorsystem, infrastruktur mm 


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


Vad gäller Region Skånes finansiering har en överenskommelse nåtts, beslutats och 
vunnit laga kraft. En första inbetalning har skett. 


Driftsättning av linjäracceleratorn pågår med bland annat acceleration av 
elektroner. Installation och testning av 3 GeV-ringen pågår och majoriteten av 
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 2 
komponenterna har levererats. Arbetet är inne i en intensiv fas och genomförs i 
tvåskift. Exempelvis så förlägger ett stort antal elektriker och rörläggare kabel och 
rör/slangar. 10 av de 20 omtalade och världsledande ’akromaterna’ har 
framgångsrikt installerats. 
 
Fastigheten uppförs med Fastighets AB ML4 som beställare och hyresvärd och 
Lunds universitet som hyresgäst. Etapp 1 i bygg- och anläggningsprojektet 
överlämnades den 1 oktober 2013 i sin helhet till LU/MAX IV-laboratoriet. 
Installation och injustering av den vetenskapliga utrustningen pågår. 
  
Etapp 2 är under färdigställande, huvudsakligen kvarstår nu endast markarbeten 
samt mindre injusterings- och kontrollarbeten i byggnaderna. Byggnads- och 
installationsarbetena har framskridit i mycket god fart och byggprojektet i sin 
helhet kommer att färdigställas ca 5 månader tidigare än kontrakterat och till 
betydligt lägre kostnad än tidigare beräknat. Slutligt tillträdesdatum är därför 
tidigarelagts med tre månader till den 1 juni 2015. 
  
Den ekonomiska prognosen nu pekar mot en slutlig, hyresgrundande 
anskaffningskostnad ca 285 miljoner kronor lägre än den ursprungligen beräknade. 
  
Den framtida hyran grundas, utöver på fastighetsägarens marginal samt vunna 
incitament, på marknadsräntan Stibor 3 månader samt för drift- och 
underhållshyran i viss mån på konsumentprisindex, KPI. Stibor 3 månader är för 
närvarande historiskt låg, den 10 april 2015, 0,105 %.  
 
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 bedöms detta 
innebära att lokalerna redan på något eller några års sikt kan komma att vara fullt 
utnyttjade.   
 
Kompletteringen av byggnad D är nu projekterad och kostnadsberäkningar pågår. 
Byggstart är planerad till den 4 maj 2015 med färdigställande i juni 2016. 
 
Eventuellt förvärv av MAX IV-fastigheten  
 
Lunds universitet har ingick 2012 följande avtal avseende MAX IV-anläggningen 
med Fastighet ML 4 AB: genomförandeavtal, hyresavtal, förvaltningsavtal, 
restavtal och optionsavtal. Enligt optionsavtalet har hyresgästen, det vill säga 
Lunds universitet, rätt att under genomförandetiden förvärva anläggningen till 
självkostnadspris. 
  
Då det bedömts som mest ekonomiskt fördelaktigt för Lunds universitet att äga 
anläggningen, lämnade Lunds universitet 2014-06-30 in hemställan till regeringen 
om att förvärva MAX IV- fastigheten med belåning till statslåneränta via 
Riksgälden. Denna hemställan har avslagits av regeringen. 
  
Fas 2 Strålrörsuppbyggnaden 
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Fas 2 i projektet omfattar uppbyggnad av sju strålrör, finansierade av Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse med 400 mnkr och universiteten i Sverige med 162 
mnkr, sammanlagt 562 miljoner. Ett åttonde strålrör finansieras av Estland och 
Finland med 3 respektive 1 miljoner euro. Upphandlingsarbetet är nu omfattande 
och upphandlingsfunktionen har förstärkts tillfälligt. Installationsarbete inleds 
under senare delen av 2014 för det första strålröret. Hittills flyter arbetet på som 
planerat och budgeten ser i nuläget ut att hållas. Huvuddelen av arbetet med 
installationer av strålrör påbörjas under sommaren 2015. 
 
Fas 2 a omfattar ytterligare två helt nya strålrör, CoSAXS och SoftiMAX, och flytt 
av delar och komplettering av tre befintliga strålrör. Finansiering har säkrats 
genom bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 15 miljoner och 
Vetenskapsrådet, 250 miljoner kronor, sammanlagt 265 miljoner.  
 
Uppförandet av samtliga tretton strålrör kommer i hög grad att ske parallellt och 
detta kommer att ställa höga krav på hela MAX IV:s projektorganisation och 
upphandlingsorganisation.  
 
MedMAX, som är ett planerat strålrör särskilt designat för medicinsk forskning, 
finansieras delvis från LU. Kostnaderna beräknas till 1 miljon kronor per år 2014-
2023. Andra finansiärer är Region Skåne och Vetenskapsrådet. Positiva 
förhandlingar pågår med universiteten i Danmark om finansiering av strålrör nr 14. 
 
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. 


Verksamhetens dagliga drift har hittills i huvudsak finansierats av Vetenskapsrådet 
och Lunds universitet. Lunds universitet står för 47 miljoner och Vetenskapsrådet 
för 115 miljoner i 2014 års budget. En del ytterligare projekt omsätter ca 20 
miljoner vilket gör att nuvarande MAX IV-lab totalt omsätter drygt 180 miljoner 
2014. Med nya MAX IV-laboratoriet följer en större verksamhet och därmed större 
kostnader för den dagliga driften.  


Driften av de 13 strålrören som är beslutade ingår i driftkostnaden ovan. Det är 
MAX IV:s ambition att finansieringen av driften av nya strålrör ska säkerställas i 
ett tidigt skede. 
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Verksamhet 
 
Att notera från MAX IV-styrelsens senaste möten är de strategiska diskussionerna 
och underlagen avseende utvecklade relationer med såväl andra svenska universitet 
som med industrin. Styrelsen prioriterar arbetet med de referensgrupper och 
nätverk som finns med olika intressenter. En process har också påbörjats för att 
stärka det nationella forskningssamarbetet genom skapandet av mindre MAX IV-
satelliter vid några av de övriga svenska universiteten. Samarbetet med danska 
universitetet konkretiseras också allt mera.  
 
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 
En överenskommelse har nåtts med Region Skåne och första utbetalningen av 
deras finansiering sker 2015-02-02. Driftkostnaderna för MAX IV kommer att bli 
avsevärt större än för tidigare MAX-lab. Vetenskapsrådet och Lunds universitet har 
beslutat bevilja bidrag till driftskostnaderna fram till och med 2018. 
Finansieringsrisken fram till och med 2018 kan därmed klassas som låg under 
förutsättning att verksamheten bedrivs inom ramarna. Efter 2018 är 
finansieringsrisken avsevärd med tanke på strålrörsutbyggnaden och VR:s bidrag. 
 
Hyresnivå 
Planering pågår för beredskap för hantering av ränterisken om räntorna stiger 
framöver. 
 
Teknik 
Hela uppbyggnaden av MAX IV är tekniskt mycket komplicerad och en stor del av 
anläggningen uppförs med teknik som är helt ny. Exempel på detta är 3 GeV 
systemet. Just denna utmaning hanteras genom samarbeten med bl a CERN och 
ESRF som har goda kunskaper om tekniken.  
 
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. 
	  
 








Ceci l ia  Gagné,  u t redare 
Forskningsserv ice 
Sekt ionen Forskning,  Samverkan & Innovat ion 


 
 
 


Doktorander med externt stipendium som studiefinansiering 


Universitetsstyrelsens uppdrag till rektor 


En utredning har genomförts under 2014 - 2015 avseende doktorander med externt 
stipendium som studiefinansiering. Syftet med utredningen har varit att identifiera 
hur doktorandernas villkor och inkomstnivå kan förbättras: hur kan doktorander 
med stipendium garanteras samma villkor och en inkomstnivå som motsvarar 
ingångslönen för anställda doktorander.1  


Utredningen efterfrågar styrelsens mening för det fortsatta arbetet 


Utredningen avrapporteras härmed till styrelsen. Samtidigt efterfrågas styrelsens 
mening avseende externa stipendier som studiefinansiering i forskarutbildningen. 
Föreliggande text är avsedd att utgöra underlag för styrelsens diskussion: 


1. Ska externa stipendier över huvud taget fortsatt godtas som studie-
finansiering i forskarutbildningen vid Lunds universitet? Inom universi-
tetet råder oenighet i denna fråga. Samtidigt som externa stipendier medför
ett bristfälligt socialt skydd för stipendiaten framförs den stora betydelsen
som stipendier har för samarbetet inom vissa internationella forsknings-
projekt. Ifall universitetet även fortsättningsvis ska acceptera externa
stipendier som studiefinansiering leder det till följande frågor:


1 I universitetets Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (Dnr LS 2012/719) finns även 
bestämmelser om studiefinansiering för doktoranderna. I samband med att universitetsstyrelsen 
beslutade om Antagningsordningen 2013-06-15  lämnade styrelsen i uppdrag åt rektor att undersöka 
hur universitetet kan garantera att stipendiedoktorander får ersättning och villkor motsvarande 


2015-04-14 


1 


  STYR 2014/416 


       PM 


Postadress Box 117, 223 50 Lund  Besöksadress Paradisgatan 5  Telefon x+46 46 222 3032,  046-222 00 00  E-post  cecilia.gagne@fs.lu.se  


Bilaga 13







 
 
 2 


2. Vad är en rimlig inkomstnivå för att kunna försörja sig? 
o Hur låga stipendier ska accepteras? 
o Ska universitetet betala ut någon form av tilläggsfinansiering för att 


stipendiaterna ska få en godtagbar inkomstnivå?  
 


Universitetsstyrelsen har fattat beslut om att lägsta accepterade nivå för 
studiefinansiering för doktorander ska vara 28 procent av prisbasbeloppet 
vilket år 2015 motsvarar ca 12 500 SEK/månad efter avdrag för skatt. 
Nivån är fastställd med hänsyn till försörjningsmöjligheterna i Sverige.2  


 
 
Vad är externa stipendier? 
 
Med externa stipendier för studiefinansiering i forskarutbildningen avses stipendier 
som är inrättade av en annan aktör än Lunds universitet och som delas ut direkt av 
finansiären till stipendiaten. Vanligen innebär detta att studenten antas till 
forskarutbildning vid LU men har med sig ett stipendium från sitt hemland, 
hemuniversitet eller från en internationell anslagsgivare. Stipendienivån varierar 
mellan ca 12 000 – 16 000 SEK/månad. Ingångslönen för en anställd doktorand 
varierar mellan, och inom, fakulteter men landar ungefärligen på 16500 – 18500 
SEK/månad efter avdrag för skatt. Uppdraget från styrelsen förutsätter således att 
det ska skjutas till pengar, från universitetet eller någon annan aktör, för att täcka 
mellanskillnaden mellan doktorandens stipendium och ingångslönen för en anställd 
doktorand.  
 
Idag finns ca 180 doktorander vid LU finansierade med externt stipendium. 
Flertalet är, liksom stipendiegivarna, utländska.3 Se bilaga 1 som visar antalet 
aktiva och antagna doktorander finansierade med externt stipendium respektive 
bilaga 2 som visar de viktigaste finansiärerna och stipendiesumman.  
 
 
För eller emot externa stipendier som studiefinansiering  
 
Som främsta argument för att godta externa stipendier som studiefinansiering i 
forskarutbildning framförs att stipendier i många fall utgör en viktig förutsättning 
för deltagande i internationella samarbeten och därigenom bidrar till 
internationaliseringen i forskarutbildningen. Stipendier kan vara viktiga för dok-
toranders möjligheter att genomgå forskarutbildning, särskilt då det i hemlandet 
inte finns en etablerad högre utbildning. Det är ett sätt för hemlandet i fråga att 
höja utbildningsnivån samtidigt som det är meriterande för studenten.4 Vidare 


ingånglönen för anställda doktorander. (Universitetsstyrelsen sammanträdesprotokoll 2013 06 15 sid 
7-8.) 
2 Beslut om Antagningsordning för utbildning på forskarnivå, fastställd av 2013-06-15, (Dnr LS 
2012/719). Här finns bestämmelser för vilken studiefinansiering, och vilken nivå som godtas vid LU. 
3 Stipendier är vanligare bland utländska doktorander - nästintill alla doktorander, liksom stipendie-
givarna, är utländska. År 2011 finansierades enligt Statistiska centralbyrån 9 procent av doktorand-
erna vid svenska universitet och högskolor med stipendier.  
4 SIDAs verksamhet ingår i regeringens en-procentsmål vad gäller bistånd. Syftet med SIDAs utveck-
lingsprogram är att doktoranden ska utbilda sig för att sedan återvända till hemlandet och där bidra 
till samhällsutvecklingen. Om förutsättningarna för detta förändras kan finansiären har invändningar. 


                                                         







 
 
 3 
anförs att möjligheten att anta doktorander med stipendium breddar 
forskningsverksamheten vid universitetet och möjliggör samarbete med regioner 
eller länder som vi annars inte skulle knyta kontakt med. I första hand förekommer 
stipendiater i verksamheter inom den medicinska (M), den naturvetenskapliga (N) 
och den tekniska fakulteten (LTH).5 Dessa fakulteter ser det som betydelsefullt att 
även i fortsättningen kunna ta emot stipendiefinansierade doktorander.  
 
Problematiskt är att doktorander med externt stipendium inte kan garanteras samma 
sociala skyddsnät som anställda doktorander. Universitetet är medvetet om detta 
och fastslår i policy och föreskrifter för stipendiefinansiering att denna form av 
finansiering i forskarutbildning så långt det är möjligt ska undvikas. Istället ska 
ambitionen vara att erbjuda de som antas till forskarutbildning en anställning som 
doktorand. Samma föreskrifter ger långtgående rättigheter åt stipendiefinansierade 
doktorander och erkänner ett arbetsmiljöansvar för alla doktorander.6 Även på 
nationell nivå finns en medvetenhet om det bristande sociala skyddet för 
doktorander finansierade med stipendium. Som högskoleförordningen stipulerar 
har universitetet tecknat en försäkring hos Kammarkollegiet för stipendie-
finansierade doktorander som är tänkt att motsvara den försäkring som anställda 
har i socialförsäkringen. Försäkringen ger långtgående försäkringsskydd genom att 
den lämnar ersättning för frånvaro vid sjukdom, föräldraledighet och vård av barn.7  
 
Vissa stipendier är låga. För att en stipendiat inte ska ha en avsevärt sämre 
ekonomisk situation än övriga doktorander har LU, som nämnts ovan, fattat beslut 
om en miniminivå för studiefinansiering i forskarutbildningen på ca 12 500 
SEK/månad. I vissa fall underskrider de externa stipendierna universitetets 
miniminivå för studiefinansiering.  


LU har inte möjlighet att på egen hand bestämma att inkomstnivån för SIDA-stipendiat ska förändras 
under vistelsen vid LU. 
5 Vid Ekonomihögskolan (EHL) finns det uppskattningsvis 14 stipendiefinansierade doktorander.  
Stipendiaterna här har förhållandevis goda ekonomiska villkor. En av de större stipendiegivarna är 
Handelsbanken som via sina forskningsstiftelser erbjuder stipendiater finansiering under hela eller en 
del av studietiden. Stipendierna är 220 000 SEK skattefritt per år för att täcka levnadsomkostnader. 
Dessutom täcks kostnader för konferensresor, datorutrustning, insamlande och bearbetning av 
datamaterial. Stiftelsen täcker även försäkringskostnader, för liv-, olycksfall och pensionsförsäk-
ringar. Doktorander med dessa stipendier tillåts att undervisa på som mest tjugo procent av heltid 
utifrån institutionernas behov.   
6 I de fall då finansiering med externt stipendium ändå är nödvändigt bör en överenskommelse träffas 
med finansiären om att stipendiet successivt ska öka i motsvarighet med löneökningen som anställda 
doktorander erhåller. Stipendiaten ska under vistelsen vid LU så långt möjligt behandlas likvärdigt 
och ha liknande ekonomiska villkor som övriga doktorander oavsett basfinansiering. Policy och 
föreskriftergällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter 
avlagd doktorsexamen Dnr PE 2013/356, s. 1.  
Jfr SUHF:s Rekommendationer avseende personer som vistas i lärosätets lokaler och deltar i verk-
samhet vid lärosätet men som varken är antagna eller anställda vid lärosätet (REK 2013:3 dnr 
13/016). SUHF rekommenderar att personer som varaktigt vistas vid lärosätet, som huvudregel, 
antingen ska vara antagna till utbildning eller anställda vid lärosätet.  Finansiering med stipendier kan 
endast i undantagsfall accepteras. En skriftlig överenskommelse ska dessutom göras. 
7 HF (SFS 2013: 525), försäkring för stipendiefinansierade doktorander, gäller från januari 2014. 
Se SUHF:s Rekommendationer (REK 2013:3 dnr r 13/016) fastställda av SUHF:s styrelse den 11 juni 
2013.  
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Antagning av en doktorand till forskarutbildning med externt stipendium som 
studiefinansiering sker utan att utbildningsplatsen har utlysts, vilket medges enligt 
högskoleförordningen under vissa förutsättningar.8 Stipendiaterna utses av 
stipendiegivaren varefter de antas till universitetets forskarutbildning. 
 
 
Doktorandernas inkomstnivå, lägsta nivå för studiefinansiering  
 
Strikt tillämpning av universitetsstyrelsens beslut om en lägsta acceptabla nivå för 
studiefinansiering för doktorander innebär att universitetet inte antar studenter som 
söker sig till LU med ett stipendium som underskrider ca 12 500 SEK/månad efter 
avdrag för skatt. Som exempel kan nämnas att China Scholarship Council (CRC) 
ger stipendium som vanligen ligger på ca 12 000 SEK/månad.  
 
Diskussionen angående miniminivån för studiefinansiering i forskarutbildningen 
gav upphov till styrelsens föreliggande uppdrag att undersöka hur doktorander med 
externt inrättade forskarutbildningsstipendier skulle kunna garanteras samma 
villkor och en inkomstnivå som motsvarar ingångslönen för anställda doktorander. 
Ett kortfattat svar är att universitetet endast genom att erbjuda doktorand-
anställning under hela utbildningen kan garantera att doktorander erhåller samma 
villkor och en inkomstnivå som motsvarar ingångslönen för anställda doktorander.  
 
Är doktorandanställning inte möjligt att erbjuda, och stipendierna är för låga, får 
universitetet söka andra lösningar genom att höja den totala månadsinkomsten för 
dessa doktorander. Tänkbara förslag är a) att inrätta stipendier, b) att ge en 
tidsbegränsad anställning eller c) att ge doktorandanställning den senare delen av 
utbildningen. Möjligheterna att tilläggsfinansiera en doktorand begränsas 
emellertid av, i första hand, skatterättsliga och arbetsrättsliga bestämmelser (se 
avsnittet som följer nedan).  
 
Externa stipendier, och problemet med att stipendier i vissa fall anses för låga för 
att doktoranden ska kunna försörja sig i Sverige, diskuteras vid fler lärosäten. Ett 
exempel på lägsta nivå för doktoranders studiefinansiering är Svenska Institutets 
(SI) stipendier på 16 000 SEK/mån. Detta belopp utgör ett riktmärke för lägsta 
acceptabla nivå exempelvis vid Kungliga tekniska högskolan (KTH). Eventuell 
mellanskillnad mellan den faktiska stipendienivån och 16 000 täcks här genom att 
lämna ett eget inrättat tilläggsstipendium. 9 EU-stipendier inom Erasmis 
Mundusprogrammet, ligger på 1500 euro/månad, vilket motsvarar 13 500 till ca 
14 100 beroende på den aktuella valutakursen för euron. 
 
 


8 Undantag från att utlysning behöver göras medges enligt HF 7 kap. 37 §: 
1. vid antagning av en doktorand som ska genomgå utbildningen inom ramen för en 
anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan,  
2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på 
forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller  
3. om det finns liknande särskilda skäl. 


9 Andra exempel på lägsta nivåer som tillämpas är ”utbildningsbidrag efter skatt” (Uppsala), 
”doktorandanställning efter skatt” (Chalmers, Göteborgs universitet), 15 000 SEK/mån (Linköpings 
universitet) 13 000 SEK/mån (SLU). 


                       







 
 
 5 
Diskussioner inom LU och oenighet i centrala frågor 
 
Frågan om externa stipendier har behandlats i universitetets utbildningsnämnd 
(UN) och dess underorgan kommittén för utbildning på forskarnivå. UN tog 
ställning vid sammanträdet den 4 februari 2015.  
 
Ställningstagandet slår fast att doktorandanställning fortsatt ska vara huvud-
alternativet som studiefinansiering i utbildning på forskarnivå vid Lunds univer-
sitet. Undantag kan förekomma vid internationella samarbeten då det är vanligt att 
utländska studenter tilldelas stipendium för forskarutbildning från en extern aktör. 
Eftersom externa stipendier i vissa fall är för låga rekommenderar UN uni-
versitetstyrelsen att möjliggöra för fakulteterna att kunna höja inkomsten för de 
aktuella doktoranderna genom att inrätta egna stipendier eller tidsbegränsat 
anställa doktoranderna. Eftersom doktorandernas och fakulteternas förutsättningar 
skiljer sig åt finns svårigheter att genomföra det på likartat sätt vid alla fakulteter. 
Tilläggsfinansiering ska enligt nämndens ställningstagande vara en möjlighet, 
inget krav för fakulteterna, så länge miniminivån för studiefinansiering iakttas. 
Universitetets nuvarande bestämmelser medger emellertid inte att egna stipen-
dier inrättas för forskarutbildning. Förändringar skulle krävas i såväl universi-
tetets antagningsordning för utbildning på forskarnivå som i föreskrifterna för 
stipendier.  
 
Universitetet står inte enigt i frågan om stipendier. Reservationer mot förslaget om 
tilläggsfinansiering har lämnats av arbetsrättsjurister på personalavdelningen, den 
juridiska fakulteten och de fackliga organisationerna. Ytterst finns motstånd mot att 
externa stipendier över huvud taget förekommer som studiefinansiering i forskar-
utbildningen. Dessutom råder oenighet ifråga om att möjliggöra inrättandet av 
egna stipendier vid LU. Främsta argument är att alla doktorander ska behandlas 
lika, ha doktorandanställning, kunna åtnjuta tillhörande arbetsrättsligt skydd och 
social trygghet och ges lika förutsättningar för att bedriva utbildning på forskar-
nivå. 10 
 
Från fakulteterna som berörs, M, N, LTH, har synpunkter framförts att 
möjligheterna för universitetet att delta i vissa internationella forskningsnätverk 
och samarbeten skulle begränsas om LU väljer att inte acceptera externa stipendier 
som studiefinansiering i forskarutbildningen. I viss mån skulle internation-
aliseringen i forskarutbildningen lida liksom den breddning av forsknings-
verksamheten som stipendiaterna bidrar med. 


  


 


10 Övriga större lärosäten godtar liksom LU externa stipendier som studiefinansiering i forskar-
utbildningen. Ett hårdare krav, som ställs vid LU kan även noteras vid Chalmers tekniska högskola 
med krav på att stipendiefinansiering ska vara knutet till ”avtalsreglerade samarbeten eller annat 
stipendieprogram för forskarstuderande från länder som saknar tillräcklig betalningsförmåga eller 
andra strategiskt viktiga samarbeten”. Dessutom krävs vid Chalmers att beslut om antagning till 
forskarutbildning med stipendium som studiefinansiering beslutas av vice-rektor för forskar-
utbildningen. 
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Tilläggsfinansiering för att höja inkomstnivån för doktorander  
 
Tilläggsfinansiering är ett tilltänkt ekonomiskt tillägg med syftet att höja 
doktorandens sammanlagda inkomst till en godtagbar nivå. Nedan följer en 
beskrivning av begränsningar för tilläggsfinansiering.  
 
Godkännande krävs alltid från stipendiefinansiären och givetvis även från 
stipendiaten själv för att universitetet ska kunna höja stipendiatens inkomst. 
Finansiären och/eller doktoranden kan ha invändningar mot att universitetet 
ekonomiskt stödjer doktoranden. För en utvald doktorand är det viktigt att ett 
prestigefyllt och meriterande stipendium används. 11  Ställer LU krav på att doktor-
andens inkomst behöver höjas kan det få följden att doktoranden inte kan utnyttja 
sitt stipendium eller att doktoranden väljer att genomföra sin forskarutbildning vid 
ett annat lärosäte. Doktoranden riskerar att blir återbetalningsskyldig om 
tilläggsfinansiering sker i strid med överenskommelsen mellan stipendiaten och 
stipendiegivaren.  
 
Tilläggsfinansiering kan göras genom tilläggsstipendium eller tidsbegränsad 
anställning.   
 


• Tidsbegränsad anställning (vid sidan av forskarstudierna) har diskuterats 
under utredningen men avfärdats som ett tänkbart alternativ för 
tilläggsfinansiering. Arbetsrättsligt innebär det svårigheter med hänsyn till 
en rad bestämmelser. Enligt anställningsordningen ska alla anställningar 
utlysas och sökas i konkurrens och alla anställningsbeslut kan överklagas. 
En anställning kräver arbetstillstånd för den som kommer utifrån EU vilket 
en stipendiat normalt inte har. Tidsbegränsad anställning kan användas för 
tilläggsfinansiering under maximalt två år av den fyraåriga utbildningen. 
Efter denna tid övergår anställningen automatiskt till en 
tillsvidareanställning.12  
 
Normalt är doktoranden aktiv i forskarutbildning på 100 procent av heltid. 
Har doktoranden en tidsbegränsad anställning vid sidan om forskar-
studierna för att höja sin månatliga inkomst innebär det att doktoranden 
förväntas vara verksam på mer än 100 procent av heltid. Detta medför att 
doktoranden får sämre förutsättningar att klara av utbildningen.  


 
Skatteverket har uttalat sig för de fall då stipendiegivaren inte är densamma 
som arbetsgivaren - då det inte finns någon koppling mellan LU och 
stipendieutgivaren. Uttalandet medger att universitetet anställer stip-
endiater utan att det externa stipendiet blir skattepliktigt.  Det bör alltså 
inte finnas någon risk för att en anställning ska påverka de externa 
stipendiernas skattefrihet.13 


11  Exempelvis det kinesiska statliga stipendiet som utdelas av China Scholarship Council (CSC) är 
prestigefyllt, ligger på ca 12 000 SEK/månad. 
12 Anställningsförordning (1994:373) 7§. 
13 Skatteverkets ställningstaganden: Kan ett skattefritt utbildningsstipendium till doktorander 
kombineras med avlönat arbete för utgivaren? Datum: 2013-05-06. Dnr 131 221287-13/111. 
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• Tilläggsfinansiering genom att stipendium inrättas av universitetet kräver 
ändringar i universitetets relaterade styrdokument.14 Endast externa medel 
kan användas för att inrätta stipendier, exempelvis medel från Wallenberg-
stiftelserna och EU.15 Således har endast de institutioner inom universitetet 
som har externa medel möjlighet att inrätta tilläggsstipendier. Enligt 
uppgift inom ramen för denna utredning förekommer externa medel inom 
samtliga institutioner inom fakulteterna M, N och LTH.  


 
Därutöver krävs att en extern finansiär som har beviljat medel till 
universitetet godkänner att dessa medel används för inrättande av 
stipendier för utbildning på forskarnivå. 


 
Invändningen från arbetsrättsjurister på personalavdelningen, den juridiska fakul-
teten och de fackliga organisationerna, som nämnts ovan, gäller även förslaget att 
göra det möjligt för universitetet att inrätta egna stipendier för tilläggsfinansiering. 
Juridiska fakulteten anser att andra lösningar bör sökas än att inrätta egna 
stipendier: 


”…tilläggsstipendier för doktorander med ett externt stipendium.… 
skulle kräva att man upphävde det nu gällande förbudet mot att inrätta 
interna stipendier för studiefinansiering inom utbildningen på forskar-
nivå. Regleringsbrevet anger också att sådana stipendier inte får finan-
sieras med medel från stadsbudgeten. Risken finns att antalet stipendie-
doktorander i längden skulle öka. Lösningar för tilläggsfinansiering 
måste utarbetas på ett sätt som inte underminerar de grundläggande 
principerna – att stipendiefinansiering så långt som möjligt ska undvikas, 
att doktorander som huvudregel ska ha en anställning och åtnjuta tillhör-
ande arbetsrättsligt skydd och social trygghet, och att alla doktorander vid 
Lunds universitet ges goda förutsättningar för att bedriva utbildning på 
forskarnivå.” 16  


 
Även arbetsrättsjurister på personalavdelningen motsätter sig en ändring av 
universitetets bestämmelser och framhåller istället behovet av en lösning på 
nationell nivå: 
 


 ”Generellt innebär förslaget att syftet med de stipendieföreskrifter som 
universitetet har antagit idag kommer att motverkas. Syftet idag är tydligt 
att doktorandanställningar ska vara huvudregeln och att, i de fall extern 


Förtydligande från Skatteverket: Svar på frågor angående Skatteverkets ställningstagande om 
utbildningsstipendium för doktorander. Datum: 2014-06-03. Dnr 131 298755-14/1153. 
14 För att det ska vara möjligt att vid LU inrätta stipendier krävs ändringar i universitetets 
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (Dnr LS 2012/719) (beslut fattas av 
universitetsstyrelsen).  Ändringar behöver även göras i Policy och föreskrifter gällande stipendie-
finansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen (Dnr PE 
2013/356) (beslut fattas av rektor). 
15 ”Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för 
doktorander får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Därvid avses såväl medel på anslag 
för forskning och utbildning på forskarnivå som andra statliga medel som fördelas via en statlig 
myndighet” Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor, Ekonomisk 
redovisning m.m. pkt 9, Regeringsbeslut III:5, 2014-12-22. 
16 Reservation lämnad av Juridiska fakulteten, december 2014. 
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stipendiefinansiering ska användas, ska (på förekommen anledning) 
finansiärerna övertygas om att höja nivån på stipendierna. Förslaget 
innebär att incitamentet för finansiärerna att höja stipendienivåerna 
minskar…  
 
…detta sätt att finansiera forskarstuderande som presenteras i förslaget är 
fel sätt att hantera den olikhet som forskarstuderande möter på grund av 
hur deras utbildning finansieras. Universiteten bör hellre samarbeta 
nationellt för att påverka finansiärerna att öka stipendiebeloppen samt att 
påverka regering att öka möjligheterna att erbjuda samtliga antagna till 
forskarutbildning en doktorandanställning som, förutom en rimlig 
levnadsnivå, erbjuder en större social trygghet än vad som följer av 
förslaget. Det kommer att innebära att doktorander med externa 
stipendier inte kommer att behandlas lika….17 


 
De fackliga organisationerna motsätter sig förslaget att göra det möjligt att inrätta 
tilläggsstipendier med hänvisning till att det öppnar för missbruk av stipendie-
finansiering av forskarstudier. Dessutom framförs att förslaget inte garanterar 
ekonomisk likvärdighet mellan doktorander med stipendium och de med 
doktorandanställning. 18


17 Reservation mot ställningstagande avseende frågan om tilläggsfinansiering för doktorander med 
externa stipendier, lämnad av sektionen personal till utbildningsnämnden 2015-02-17.  
18 Protokoll 2015 03 17 Förhandling enligt 11 § MBL gällande förslag till beslut Tilläggsfinansiering 
för doktorander med stipendium, bifogas som bilaga 4 till denna promemoria. 
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Bilaga 1:  
Tabellen nedan visar  
-antalet aktiva doktorander vid Lunds universitet med stipendium som 
studiefinansiering i jämförelse med det totala antalet aktiva doktorander 
-antalet nyantagna doktorander vid LU med stipendium som studiefinansiering i 
jämförelse med det totala antalet nyantagna doktorander vid LU 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Antal aktiva doktorander 2014 


 
 Med 


Fak 
Nat 
Fak 


Tekn 
Fak  


EHL Övr 
fak 


TOALT 
VID LU 


Externt stipendium 
som studiefinansiering 


30  22 88 23 16 179 


Totalt antal 
doktorander vid LU 


1150 442 824 137 605 3158 


 
Antal nyantagna doktorander 2014 


 
Externt stipendium 
som studiefinansiering 


9 3 24 4 2 42 


Tot nyantagna vid LU 
2014 


181  149   464 
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Bilaga 2: 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Stipendiefinansiärer 


 
De viktigaste 
finansiärerna 


Stipendiesumman  
Generellt höjs inget av 
stipendierna under tiden 
studierna pågår. 
 


Exempel på länder och lärosäten: 
 


-China 
Scholarship  
Council CSC 
  


-CSC 12 000 SEK/mån.  
 
 


-National University of Defense 
Technology 
-Northeastern University, Shenyang 
-Wuhan Univ. Of Technology 
-Zhengzhou Univ, Henan 


-SIDA 
 
 


-SIDA 16 000 SEK/mån 
 
-Sida/SAREC 13 000 
SEK/mån 
 
-SIDA Mozambique 
13 000 SEK/mån under 
vistelse i Sverige- 


-UMSA (Universidad Mayor de San 
Andres), La Paz, Bolivia 
-UMSS (Universidad Mayor de San 
Simon), Cochabamba, Bolivia 
-Eduardo Mondlane Univ. (EMU), 
Maputo, Mozambique 
-Makerere Univ Kampala, Uganda 


-Erasmus Mundus 
Action 2  
 
 


€ 1500/mån i 34 mån. -Jawaharlal Nehru Univ. New Delhi, 
Indien 
-Tsinghua Univ, Kina   
-Iran 
-Bangladesh     
Jordanien, Syrien 
Sydafrika 
   


-Brasilien statligt  
 
 
stipendium 


-Science Without 
Borders, Brasilien, € 
1700/mån  


 


-The University 
of Jordan 


Jordanien har stipendium 
på € 1600. 
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Bilaga 3: Kostnadsberäkning  
 
Beräkningen är gjord 2014.  
 
De medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna har inom ramen för 
utredningen ombetts att lämna en ungefärlig beräkning av vad det skulle kosta att 
tilläggsfinansiera de doktorander som har externt stipendium – upp till nivån för 
ingångslönen för en anställd doktorand vid den aktuella fakulteten efter avdrag för 
skatt. Beräkningarna är ungefärliga och har gjorts utifrån följande 
grundantaganden:  


- Alla externa stipendier är: 12 500 SEK/mån  
- Ingångslönen för en doktorand: c:a 24 800 SEK, minus skatt: 30 % 
- Genomsnittligt overhead för Med-fak: 20 procent  
- Genomsnittligt overhead för N-fak och LTH 40 procent 
- LUs bestämmelser godkänner att stipendier inrättas för forskrutbildning 


 
Jämförelse av årlig kostnad för att tilläggsfinansiera fakultetens stipendiater med 
stipendium.  
 


 Total kostnad för 
tilläggsfinansiering  
med stipendium för alla 
fakultetens stipendiater 
mkr/år 2014 


M-fak  20 
doktorander   


1,440 


N-fak  18 
doktorander 


1,250 


LTH 58 
doktorander 


4,035 
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Bilaga 4: Protokoll 2015 03 17 Förhandling enligt 11 § MBL gällande förslag till 
beslut Tilläggsfinansiering för doktorander med stipendium.  
 
 
 







 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


  
 


Närvarande: 


Cecilia Gagné, sektionen Forskning, samverkan & innovation 


Ingrid Estrada-Magnusson, sektionen Personal, ordförande 


Lena Lindell, sektionen Personal, protokollförare 


 


Marie Hoen, Saco-S 


Adam Brenthel, Saco-S 


Jacob Branting, OFR/S 


Johan Svantesson Sjöberg, OFR/S 


Ingrid Lagerborg, Seko 


 


 


Ärende 3: Förhandling enligt 11 § MBL gällande förslag till beslut Tilläggsfinansiering för 


doktorander med stipendium 


 


1 § 


Det antecknas att det är myndigheten som inbjudit till förhandlingen. 


 


2 § 


Till ordförande utses Ingrid Estrada-Magnusson, till protokollförare Lena Lindell samt att jämte 


ordföranden justera protokollet, Marie Hoen, Jacob Branting och Ingrid Lagerborg.  


 


3 § 


Det antecknas att myndigheten inte har för avsikt att sluta kollektivavtal i den fråga 


förhandlingen avser. 


 


4 § 


Cecilia Gagné redogör för förslaget enligt utsänt förhandlingsunderlag samt kompletterar med 


underlag vilket biläggs protokollet. 


 


5 § 


Det antecknas att de fackliga organisationerna ser att förslaget inte garanterar någon ekonomisk 


likvärdighet för doktorander med stipendiefinansiering, trots ambitionen i utredningen, i och 


med att man inte säger något om nivån på tilläggsstipendierna och totala stipendiebeloppen. 


 


6 § 


Det noteras att de fackliga organisationerna efterlyser en genomgående tydlighet i att förslaget 


gäller tilläggsstipendier.  


 


7 § 


Det antecknas att de fackliga organisationerna motsätter sig de föreslagna ändringarna i 


Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (LS 2012/719), samt i Policy och föreskrifter 


gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd 


 


 


 


PROTOKOLL 


2015-03-17 
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Ärende 3: Förhandling enligt 11 § MBL gällande förslag till beslut Tilläggsfinansiering för 


doktorander med stipendium 


Doktorsexamen (PE 2013/356). Ändringarna öppnar upp för missbruk av stipendiefinansiering 


av forskarstudier.  


 


8 §  


Det noteras att de fackliga organisationerna förbehåller sig rätten att lägga till en 


protokollsanteckning. 


 


9 § 


Det antecknas att de fackliga organisationerna kräver att detta protokoll ska ingå i underlaget till 


beslut till Universitetsstyrelsen.  


 


10 § 


För övrigt motsätter sig de fackliga organisationerna att beslut fattas i enlighet med utsänt 


förhandlingsunderlag. 


 


11 § 


Parterna enas om att förhandlingen förklaras avslutad i oenighet denna dag. 


 


 


 


 


Vid protokollet 


 


 


 


Lena Lindell 


 


Justeras: 2015-        -  Justeras: 2015-     - Justeras 2015-      -   


 


 


 


Ingrid Estrada-Magnusson  Marie Hoen  Jacob Branting 


Lunds universitet  Saco-S  OFR/S 


 


Justeras: 2015-        - 


 


 


 


Ingrid Lagerborg 


Seko 





		Stipendiater US UTREDNING UTKAST tilläggsfinansiering US 2015 04 15

		Doktorander med externt stipendium som studiefinansiering

		Tilläggsfinansiering är ett tilltänkt ekonomiskt tillägg med syftet att höja doktorandens sammanlagda inkomst till en godtagbar nivå. Nedan följer en beskrivning av begränsningar för tilläggsfinansiering.



		Stipendier protokoll MBL






 


Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


 
 


Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2015-01-23 – 2015-04-02 


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse 


Anställd 
fr.o.m 


Julietta Frey Med fak Fysiologi särskilt 
integrativ neurofysiologi  


Utlysning 2015-05-01 


Karin Källén Med fak Klinisk epidemiologi 
med inriktning mot 
reproduktions-
epidemiologi 


Befordran 2015-03-01 


Hanna Bäck Sam fak Statsvetenskap Befordran 2015-02-26 


Kimberly Dick 
Thelander 


LTH Materialvetenskap med 
inriktning mot 
kristalltillväxt 


Befordran 2015-03-05 


Dmytro Orlov LTH Materialteknik Utlysning 2015-03-16 


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


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


6 67 % 33 % 


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


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


33 39 % 61 % 


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


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


29 21 % 79 % 


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


Andel 
kvinnor 


Andel 
män 


96 27 % 73 % 


2015-04-09 


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


antal        
31-mars-15


antal       31-
dec-14


föränd. 
antal


förändr.  
%


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- utfall utfall Innehavare av doktorandtjänst 1 478 1 514 -36 -2,4
Totalt 31-mar-15 31-mar-15 % budget prognos 31/3 2014 2013 Meriteringsanställningar 295 300 -5 -1,7
Intäkter Gästlärare 0 1 -1 -100,0
Anslag 885 1 037 -152 -14,7 4 148 3 841 4 204 4 104 Lektor 861 858 3 0,3
Avgifter 162 179 -17 -9,4 715 715 724 667 Professor 690 705 -15 -2,1
Bidrag 728 669 60 8,9 2 674 2 744 2 549 2 412 Adjunkt 250 254 -4 -1,6
Finansiella intäkter 1 1 0 -20,0 5 5 24 48 Annan underv & forskande personal 945 950 -5 -0,5
Resultatandelar 0 0 0 0,0 0 0 0 0 Administrativ personal 1 437 1 463 -26 -1,8
Transfereringar och uppbörd 242 113 130 115,1 450 762 352 244 Bibliotekspersonal 162 163 -1 -0,6
Summa intäkter 2 018 1 998 20 1,0 7 992 8 067 7 853 7 475 Teknisk personal 676 674 2 0,3
Kostnader
Personal * 1 299 1 215 84 6,9 4 860 4 859 4 746 4 596 Summa 6 794 6 882 -88 -1,3
Lokaler 248 260 -12 -4,4 1 038 1 063 974 946
Övrig drift 404 407 -3 -0,7 1 628 1 680 1 463 1 464
Finansiella kostnader 3 1 3 500,0 2 2 9 11
Avskrivningar 87 88 -1 -0,6 350 353 325 291
Transfereringar och uppbörd 242 113 130 115,1 450 762 352 244
Summa kostnader 2 283 2 082 201 9,7 8 328 8 719 7 869 7 552


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


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


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


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


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


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


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


Perioden Helår 2015 Förgående år Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)


4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000


Utveckling 2004 - 2015 


intäkter


kostnader


mnkr 


1 000


1 500


2 000


2 500


3 000


3 500


4 000


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 42094


Oförbrukade bidrag mnkr mnkr mnkr 





		Totalt LU Mkr



