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Förva l tn ingschefen 


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. 


Universitetsstyrelsen uppdrog vid sammanträde 2014-09-19 åt rektor att 
återkomma med tydligare tidplan samt beslutade att frågan ska tas upp löpande 
halvårsvis till dess att åtgärderna är införda. Tidplan för genomförande 
rapporterades i universitetsstyrelsen 2014-11-07. 


Pågående arbete redovisas halvårsvis för universitetsstyrelsen. En uppföljning av 
pågående arbete presenterades såväl skriftligt som muntligt vid 
universitetsstyrelsens sammanträde i april 2015. Skriftlig redovisning av pågående 
arbete lämnads även till universitetsstyrelsen i oktober 2015 samt april och oktober 
2016. 


Nedan ges en nulägesrapportering 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.  
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Uppföljning 
 
Som angavs vid tidigare uppföljningar har: 


- en modell inkl. stödmaterial för de processbeskrivningar som påtalas i 
internrevisionens rapport tagits fram. 


- samtliga universitetsövergripapande system där systemägaren finns inom 
Gemensam förvaltning gåtts igenom och har idag dokumenterade 
processbeskrivningar med tydliga kontrollpunkter i enlighet med 
internrevisionens rekommendationer. Processbeskrivningarna följs upp 
årsvis. Att nämnda processbeskrivningar ska finnas anges i förslaget till 
beslutet Systemägande vid Lunds universitet som kommer att gälla för hela 
universitetet. 


 
Sedan senaste uppföljningen har Riktlinjer informationssäkerhet inkl. InfoSäk A, 
InfoSäk F och InfoSäk KD omarbetats och beräknas fastställas av rektor i maj 
tillsammans med Systemägande vid Lunds universitet. Andra interna regelverk som 
relaterar till informationssäkerhet har omarbetats och beslutats: SWAMID 2.0,och 
LUCAT användarvillkor. Även anvisningar och mallar för systemägare har 
uppdaterats.  
 
Samtliga rekommendationer som internrevisionen anger ovan har inarbetats i 
nämnda regelverk, inklusive att InfoSÄK F ska vara obligatorisk att använda inom 
hela universitetet.  
 
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  


 
Uppföljning 
 


Arbetet har fokuserat på att ta fram ett universitetsgemensamt regelverk för 
informationssäkerhet. Nu när det är klart kan vi inrikta oss på 
implementering och uppföljning av efterlevnad.  Det är ännu inte helt klart 
hur denna uppföljning kommer att se ut. För närvarande pågår arbete med 
att ta fram organisation och struktur för hantering av personuppgifter. 
Arbetet syftar till att dels få en struktur som säkerställer att personuppgifter 
hanteras i enlighet med gällande regelverk, dels förbereda universitetet för 
datasäkerhetsdirektivet som träder ikraft 2018. Arbetet inkluderar även 
informationssäkerhet. Uppföljning av informationssäkerheten kommer 
sannolikt att ingå. I annat fall kommer tydliga rutiner för uppföljning att tas 
fram utanför nämnda arbete.  
 


Internrevisionens rekommendationer 
 


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


 
Enligt rektorsbeslut ska samtliga medarbetare genomgå datorstödd 
informationssäkerhetsutbildning. En egenutvecklad utbildning kallad 
LUISA, har tagits fram. Utbildningen som är webbaserad erbjuds idag till 
all personal på svenska och engelska. Utbildningens fokus ligger på 
klassificering av informationen i det egna arbetet gällande konfidentialitet, 
tillgänglighet, riktighet samt spårbarhet, oavsett vilket arbete man har. 
Utbildningen ligger i universitetets kompetensportal som ger möjlighet till 
årsvisa uppföljningar, vilka kommer att göras av säkerhetschefen. Varje 
användare får ett antal frågor att besvara som syftar till att öka förståelsen 
och skapa ett säkerhetstänk. På grund av personalbrist låg utbildningen 
nere under ett par månader men är nu åter igång.  
 
Verksamhetschefer, systemägare och systemförvaltare ska under 2016- 
2017 ha genomgått en mer djupgående informationssäkerhetsutbildning. 
Denna utbildning har legat nere i avvaktan på det reviderade regelverket. 
Utbildningen kommer att revideras såväl med hänsyn till det nya interna 
regelverket som det nya datasäkerhetsdirektivet som träder i kraft nästa år. 
När regelverket är på plats kan utbildningen erbjudas på nytt.  
 


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 


 
Uppföljning 
 


InfoSäk A ingår i det regelverk som uppdaterats. Nuvarande text är 
betydligt mer användarvänlig och även kompletterad med lathund för 
enklare förståelse för texten.  
 
Klargörande av hur enskilda system och servrar ska klassificeras samt 
vilka konkreta skyddsåtgärder som då blir nödvändiga för att bättre skydda 
särskilt skyddsvärd information, regleras i InfoSäk F. 


 
Övriga kommentarer 
 


Regelverket är framtaget tillsammans med juristerna. Det som kvarstår är 
MBL-förhandling. Därefter återstår uppföljning som tillsammans med 
utbildningarna måste hanteras kontinuerligt.  Det är olyckligt att arbetet 
tagit längre tid än planerat. Detta beror på hög arbetsbelastning och på att 
en nyckelperson lämnat. För närvarande pågår som anges ovan även 
arbete med att bygga upp struktur och organisation kring hantering av 
personuppgifter. I detta arbete ingår även att se över hur vi bättre kan 
organisera arbetet med informationshantering samt att rekrytera resurs för 
hantering av såväl informationssäkerhet som personuppgifter. 
Rekrytering förväntas utlysas innan sommaren med tillträde innan 
årsskiftet.  
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Förva l tn ingschefen 


Ändring av beslut om uppdrag till styrelsen vid Campus 
Helsingborg 


I juni 2016 gav rektor för Lunds universitet Lars Haikola i uppdrag att göra en 
sammanhållande översyn av verksamheten vid Campus Helsingborg. Haikola 
inkom med sin rapport 2016-11-15. I rapporten finns tre förslag som rör styrelsen 
för Campus Helsingborg. Ett av dessa är att styrelsen för Campus Helsingborg bör 
ledas av vicerektor med ansvar för samverkan. Idag leds styrelsen av rektor för 
Campus Helsingborg. I rapporten skriver Haikola: 


Jag har i analys och förslag framhållit Campus Helsingborgs innovativa 
karaktär. Universitetet har nyligen genomfört flera förstärkningsåtgärder 
inom just detta område genom ökad närvaro av LU Innovation. Ytterligare ett 
led i denna riktning är att vicerektor ansvarig för samverkan träder in som 
ordförande i styrelsen för Campus Helsingborg. 


Som framgått av historieskrivningen var den förste ordföranden i 
motsvarigheten till campusstyrelse (ledningsgruppen för Campus 
Helsingborg) rektor för Lunds universitet. Rektor efterträddes av vicerektor 
som under flera år fungerade som styrelsens ordförande. Att en vicerektor 
fungerar som ordförande utgör alltså inget radikalt nytt. Med en vicerektor 
som ordförande för Campus Helsingborg stärks sambandet mellan centrum i 
Lunds universitet och Campus Helsingborg. 


Utifrån ovanstående och i samband med att ny rektor för Campus Helsingborg 
tillträdde 2017-01-01 finner rektor för Lunds universitet det önskvärt att denna 
förändring genomförs snarast. Då ledningsstrukturen och fördelning av 
ansvarsområden varierar över tid föreslås att det i universitetsstyrelsens beslut 
anges ”ordförande som utses av rektor”.  


Övriga förslag i rapporten kommer att diskuteras av Campus Helsingborgs styrelse 
under 2017.  


Förslaget till beslut kommer att förhandlas enligt 11 § MBL 2017-04-18. 


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen beslutar fastställa Uppdrag till och sammansättning av 
styrelsen vid Campus Helsingborg i enlighet med bilagt förslag. 


2017-04-05 


1 


Dnr STYR 2017/536 


PM med förslag till beslut Bilaga 10 a
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Återrapportering av jämställdhetsintegrering vid Lunds universitet 


Bakgrund 
Regeringen gav i regleringsbrevet 2016 i uppdrag till lärosätena att 
genomföra jämställdhetsintegrering, samt att fastställa en plan för 
jämställdhetsintegreringen senast 15 maj 2017. 


Lunds universitets styrelse beslutade den 22 juni 2016, som ett förtydligande 
av beslutet att Lunds universitet ska vara ett jämställt universitet 2020, bland 
annat: 


• att utvecklingen av arbetet med jämställdhetsintegrering på Lunds
universitet, perioden 2016 – 2019, omfattar rekryteringsprocessen
(anställda) samt breddad rekrytering, breddat deltagande (studenter)
och mångfald. Arbetet ska rapporteras till styrelsen årligen.


Plan för jämställdhetsintegrering 
En plan för jämställdhetsintegrering vid Lunds universitet ska fastställas 
senast 15 maj 2017. Arbetet med planen har pågått under 2016 och ett utkast 
gick på remiss till fakultetsstyrelser/motsvarande, 
sektionschefer/motsvarande vid gemensamma förvaltningen, Lunds 
universitets studentkårer (LUS), samt för kännedom till 
arbetstagarorganisationerna vid Lu i januari/februari 2017. Samtliga 
fakulteter, LUS och flera av sektionerna vid gemensamma förvaltningen har 
inkommit med yttrande med anledning av remissen. 


Remissyttrandena har beaktats och ändringar har införts i planen med 
utgångspunkt från dessa. Bland annat har delmålen för JiHU-LU 
förtydligats, några begrepp har förklarats och planen fokuserats kring 
jämställdhet, i betydelsen att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter. Se bilaga 1. 


Remissyttrandena gav också intryck av att det finns ett stort intresse och 
engagemang för jämställdhet och för arbete mot diskriminering i 
organisationen. Det har uttryckts önskemål om att universitetet fortsätter 
med jämställdhetsintegrering efter 2019 på eget initiativ, kanske utökat till 
att omfatta antidiskrimineringsarbete på motsvarande vis. 


2017-04-21 


1 


Dnr STYR 2016/824 


PM 
Bilaga 12







 
 
 2 


Aktiviteter som startat under 2016 
Under hösten 2016 sattes arbetet med att genomlysa rekryteringsprocessen 
för anställda igång. Arbetet beräknas fortsätta hela 2017, med 
slutrapportering under 2018. 
 
Rektor, tillsammans med JiHU-LUs samordnare och biträdande samordnare 
samt rektorsråd Torun Forslid, har under november 2016-februari 2017 
träffat samtliga ordföranden i fakulteternas lärarförslagsnämnder (LFN). 
Samtalen syftade till att inventera hur LFN arbetar med jämställdhet vid 
rekrytering av professorer, men även vid rekrytering av lektorer.  
 
Inventeringen ger vid handen att samtliga LFN jobbar med jämställdhet i 
olika omfattning. Det finns många goda exempel att dela med sig av.  
 
Med utgångspunkt från samtalen med ordförandena i fakulteternas LFN, har 
rektor bjudit in till ett seminarium kring LFN och jämställdhet. Seminariet 
syftar till att sprida goda exempel och ska samtidigt öppna upp för 
diskussioner kring utveckling av arbetet.  Inbjudna är samtliga ledamöter i 
fakulteternas LFN, kanslichefer, dekaner samt det administrativa stöd som 
är knutet till varje LFN. 


Ett jämställt Skåne – jämställdhetsstrategi för 2017-2020 
Lunds universitet har bjudits in att ansluta sig till Länsstyrelsen Skånes 
satsning Ett jämställt Skåne. Att ansluta sig innebär att universitetet ställer 
sig bakom den strategi som Länsstyrelsen tagit fram för perioden 2017-
2020, med det arbete som universitetet redan gör. Universitetet skulle 
komma att synas i den kommunikation kring jämställdhetsstrategin som 
Länsstyrelsen Skåne gör. Utöver synligheten skulle universitetet även få 
tillgång till ett samlat regionalt stöd i arbetet med 
jämställdhetsintegreringen. Oavsett om universitetet ansluter sig eller inte, 
medverkar vi i det nätverk för jämställdhetsintegrering för myndigheter och 
lärosäten i Skåne som Länsstyrelsen Skåne samordnar. 


Jämställdhetsmyndighet 2018 
Regeringen har beslutat om att från och med 1 januari 2018 inrätta en 
jämställdhetsmyndighet. Uppdraget till myndigheten utformas under 2017, 
men det är klart att jämställdhetsmyndigheten tar över ansvaret som 
nationellt stöd för jämställdhetsintegrering i myndigheter och på lärosäten 
från nuvarande stödfunktion, Nationella sekretariatet för genusforskning vid 
Göteborgs universitet. 


Åtterrapportering rekryteringsmål 
Lunds universitets styrelse beslutade den 22 juni 2016 att under perioden 
2016 – 2020 ska minst 40 % av de professorer som anställs vid Lunds 
universitet vara kvinnor. I målet inkluderas rekryterade professorer, 
befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade 
professorer eller seniorprofessorer. 
 



https://ettjamstalltskane.nu/
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I regleringsbrevet för LU, 2017, framkommer att universitetet under 
perioden 2017–2019 har ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade 
professorer om 46 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade 
professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer. Att målet 
skiljer sig från universitetets eget satta mål har skapat en viss förvirring i 
organisationen, utifrån vilken siffra det är som gäller. Återrapporteringen till 
regeringen sker i universitetets årsredovisning respektive år. 
 
Under 2016 rekryterades totalt 48 nya professorer 
(rekryterade/utlysta/kallade, befordrade och gästprofessorer). Av dessa var 
det 21 nya professorer som var kvinnor, vilket motsvarar 44 % av de nya 
professorerna, se tabell 1.  
 
Tabell 1 
Andel kvinnor av nya1 professorer per år, åren 2009-2016.  
Siffror inom parentes: Antal nya professorer per år, åren 2009-2016.  


År 
Befordrad 
prof. 


Utlyst 
prof. 


Kallad 
prof. 


Gäst 
prof. 


Total andel kvinnor av 
nya professorer, per år 


2009 35 % (31) 22 % (32) n.a 41 % (22) 32 % (85) 


2010 34 % (35)  33 % (30) n.a 50 % (18) 37 % (83) 


2011 29 % (63) 29 % (24) 0 % (1) 44 % (25) 32 % (113) 


2012 36 % (53) 11 % (27) 0 % (4) 65 % (20) 34 % (104) 


2013 26 % (19) 25 % (16) 33 % (3) 62 % (13) 35 % (51) 


2014 32 % (19) 17 % (6) 0 % (2) 46 % (13) 33 % (40) 


2015 35 % (20) 27 % (11) 60 % (5) 78 % (9) 44 % (45) 


2016 58 % (19) 13 % (15) 100 % (1) 54 % (13) 44 % (48) 
 
 
 


                                                 
1 Nya professorer redovisas på det år då tillträdesdatum inträffat enligt beslut om 
anställning. I de fall det vid utgången av det aktuella året framgått att någon inte har tillträtt, 
har siffrorna justerats utifrån det. 







 Rektor  


Plan för jämställdhetsintegrering vid Lunds universitet (JiHU1 
LU), 2017-2019  


Lunds universitet har i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor 
för 2016 fått i uppdrag att ta fram en plan för hur lärosätet avser att utveckla 
arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till 
att nå regeringens jämställdhetspolitiska mål (prop. 2008/09:1, bet. 
2008/09:AU 1, rskr. 2008/09:115). Planen ska innehålla utvecklingsbehov, 
mål och aktiviteter som universitetet avser att vidta samt genomföra under 
2017-2019. Planen ska också beskriva på vilket sätt jämställdhet ska 
integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, till exempel i 
styrprocesser. Inga särskilda medel tillförs från regeringen. 


1. Jämställdhetsintegrering
Med jämställdhetsintegrering menas här, enligt Europarådets definition:
(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av
beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt
beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som
normalt sett deltar i beslutsfattande.


2. Nulägesbeskrivning
Lunds universitet är både arbetsgivare och utbildningsanordnare.
Universitetet har ca 7 500 anställda och ca 41 000 studenter i sina
verksamheter.


Universitetet har sedan länge vävt in jämställdhet som en faktor i till exempel 
anställningsordningen och i det lönepolitiska programmet. Sedan hösten 
2016 gäller en ny rutin för rekrytering av professorer, där rektor ska 
uppmärksammas på rekryteringar där kvalificerade sökande saknas från 
endera kön. Frågor kring jämställdhet diskuteras ofta i universitetets styrelse, 
likaså i rektors ledningsråd samt i olika ledningsgrupper på 
fakulteter/motsvarande.  


Satsningar på jämställdhet görs löpande i verksamheten och ledningen 
fördelar stimulansmedel till verksamheten för att på olika sätt öka arbetet 


1 JiHU är den nationellt använda förkortningen för Jämställdhetsintegrering av 
högskolor och universitet, det samlade namnet för regeringsuppdraget. 
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 2 
med de långsiktiga aktiva åtgärder som också krävs för att Lunds universitet 
ska bli jämställt. 
 
3. Utvecklingsområden - Inventering och prioritering av 
utvecklingsbehov 
Lunds universitet har valt att utgå från redan identifierade och prioriterade 
satsningar som gjorts för att utveckla arbetsgivarrollen och 
utbildningsanordnarrollen.  
 
Sedan hösten 2015 har Lunds universitet undersökt hur rekrytering av 
anställda följer lagar och arbetsrättsliga förutsättningar och ett projekt har 
påbörjats med syfte att klargöra processen för att göra den enklare att följa på 
ett korrekt sätt. Planering av projektet gjordes under hösten 2016 och 
projektet började våren 2017 och pågår till och med 2018. 
 
Lunds universitet drev under åren 2014-2015 ett projekt rörande breddad 
rekrytering och breddat deltagande. Projektet tog fram ett förslag till 
handlingsplan som därefter har behandlats bland annat i den gemensamma 
utbildningsnämnden. Arbetet fortsätter nu med att arbeta fram aktiviter som 
stödjer universitetets systematiska arbete med breddad rekrytering och 
breddat deltagande. 
 
Lunds universitets styrelse fattade den 22 juni 2016 beslutet att:  


• utvecklingen av arbetet med jämställdhetsintegrering på Lunds 
universitet, perioden 2016 – 2019, omfattar rekryteringsprocessen 
(anställda) samt breddad rekrytering, breddat deltagande (studenter) 
och mångfald. Arbetet ska rapporteras till styrelsen årligen 


• översynen av rekryteringsprocessen i uppdraget om 
jämställdhetsintegrering, ska särskilt belysa och justera 
ojämställdheter vid rekrytering av administrativ personal. 


 
I förhållande till regeringens jämställdhetspolitiska mål, kommer tre av de 
nuvarande sex delmålen att beröras i arbetet.  
 
Regeringens 
jämställdhetspolitiska delmål 


Berörs i JiHU-LU av arbetet med 


En jämn fördelning av makt och 
inflytande. Kvinnor och män ska ha 
samma rätt och möjlighet att vara 
aktiva medborgare och att forma 
villkoren för beslutsfattandet.  
 


Processerna för rekrytering av 
anställda och för rekrytering av 
studenter, både i styrningen och i 
resultatet, då en jämställd 
verksamhet kan antas fördela makt 
och inflytande lika mellan könen. 
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Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och 
män ska ha samma möjligheter och 
villkor i fråga om betalt arbete som 
ger ekonomisk självständighet livet 
ut. 
 


Processen för rekrytering av 
anställda, både i styrningen och i 
resultatet, t ex i fråga om hantering 
av lönesättning i samband med 
rekrytering. 
 
Processen för rekrytering av 
studenter och studenters studiemiljö, 
både i styrningen och i resultatet . T 
ex möjligheten att fullfölja en 
utbildning som ger möjlighet till ett 
betalt arbete. 


Jämställd utbildning. Kvinnor och 
män, flickor och pojkar ska ha 
samma möjligheter och villkor när 
det gäller utbildning, studieval och 
personlig utveckling. 


Processen för rekrytering av 
studenter och studenters studiemiljö, 
både i styrningen och i resultatet . 


 
4. Mål för JiHU-LU 
Utifrån universitetsstyrelsens beslut om prioritering i arbetet med 
jämställdhetsintegrering, har Lunds universitet formulerat mål och aktiviteter 
för att integrera jämställdhetsperspektiv i vissa av besluts- och 
styrprocesserna. 
 
Övergripande mål för jämställdhetsintegreringen är att Lunds universitets 
styr- och beslutsprocesser, särskilt rekrytering (anställda) samt breddad 
rekrytering och breddat deltagande (studenter) är jämställda2.  


Delmål 1för JiHU-LU  
Rekrytering av anställda till Lunds universitet är jämställd och fri från 
diskriminering på grund av kön. 
 
Syfte: att genom insatserna i styr- och beslutsprocessen kring rekrytering av 
anställda påbörja en förändring som bidrar till att Lunds universitet är 
jämställdhetsintegrerat.  
 
Insatserna syftar även till att bidra till att nå målet att Lunds universitet ska 
vara jämställt 20203. Insatserna ska dessutom bidra till att Lunds universitet 
når målet att under perioden 2016 – 2020 ska minst 40 % av de professorer 
som anställs vid Lund universitet vara kvinnor4. 
 
Insatserna syftar även till att bidra till att nå målet i myndighetens 
regleringsbrev (2017)  att under 2017–2019 ska könsfördelningen bland 
nyrekryterade professorer vara 46 % kvinnor. I målet inkluderas befordrade 
professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer. 


                                                             
2 Med jämställdhet menas här att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter. 
3 Beslut av Lunds universitets styrelse 12 februari, 2016 
4 Beslut av Lunds universitets styrelse 22 juni, 2016 
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Delmål 2 för JiHU-LU 
Rekryteringen av studenter samt studenters deltagande i verksamheten ska 
vara jämställd och fri från diskriminering.  
 
Syfte: att genom insatser i styr- och beslutsprocesserna som berör 
rekrytering av studenter och studenters studiemiljö påbörja en förändring 
som bidrar till att Lunds universitet är jämställdhetsintegrerat.  
 
5. Problembeskrivning och aktiviteter 
Lunds universitet ska under åren 2017-2019 arbeta med följande aktiviteter 
för att nå delmål 1 och delmål 2 för JiHU-LU: 
 
Delmål 1 för JiHU-LU 
Rekryteringen av anställda till Lunds universitet är jämställd5 och fri från diskriminering på 
grund av kön. 
Övergripande problem: 
Könsbalansen är ojämn bland anställda. En dominans av kvinnor förekommer i den 
administrativa personalkategorin, medan en dominans av män förekommer i den seniora 
lärarkategorin.  


Lokalt problem Mål Aktiviteter 
 


Koordinering 


Otydlighet och 
olika tolkningar av 
lag- och regelverk i 
organisationen kan 
leda till en 
rättsosäker 
rekryterings-
process där det 
finns risk för att de 
anställda inte har 
prövats enligt 
förtjänst och 
skicklighet. 


En rättssäker och 
tydlig basprocess 
(se skiss bilaga 
1)för rekrytering av 
anställda som är 
enkel att följa och 
som motverkar 
diskriminering på 
grund av kön.  


Genomlysa basprocessen för 
rekrytering av anställda för 
att identifiera risk för 
diskriminering på grund av 
kön och åtgärda där det är 
möjligt. Tydligt beskriva en 
basprocess med stöd för att 
göra rätt på ett enkelt sätt. 


Sektionen 
Personal 


Bredda den 
gemensamma 
erfarenhetsbasen 
mellan fakulteterna 
i syfte att utveckla 
processen för 
rekrytering av 
lärare för att 
motverka risk för 
diskriminering på 
grund av kön.  
 


Inventera 
lärarförslagsnämndernas 
olika arbetssätt för 
rekrytering av lärare i syfte 
att fånga upp och sprida 
goda exempel på metoder att 
motverka diskriminering på 
grund av kön i samband med 
rekrytering av lärare. 


Rektor 


                                                             
5 Med jämställdhet menas här att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter 
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Delmål 2 för JiHU-LU 
Rekryteringen av studenter samt studenters deltagande i verksamheten ska vara jämställd6 
och fri från diskriminering.  
 
Övergripande problem: 
Ojämn fördelning av män och kvinnor på olika utbildningar leder till förstärkta könsmönster i 
arbetslivet. Personer med icke-akademisk bakgrund kan uppfatta universitetet som 
främmande, vilket kan leda till att dessa i hög grad väljer bort högre utbildning. Detta kan i sin 
tur leda till att inte alla erfarenheter inkluderas i universitetets verksamhet, vilket kan ses som 
ett demokratiskt problem. 


Lokalt problem Mål Aktiviteter Koordinering 
Ojämn 
könsfördelning 
och 
snedrekrytering 
inom utbildning 
på grund-, 
avancerad och 
forskarnivå 


Förbättra 
könsfördelningen 
och motverka 
snedrekryteringen  


Anlägga jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv i 
arbetet med rekrytering av 
studenter 


Sektionen Externa 
relationer i 
samarbete med 
fakulteterna 


Anlägga jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv på 
information om 
universitetets utbildningar 
och studentliv 


Sektionen Externa 
relationer i 
samarbete med 
fakulteterna 


Bristande kunskap 
om jämställdhet 
och mångfald 
bland lärare inom 
utbildning på 
grund-, avancerad 
och forskarnivå 


Förbättra breddad 
rekrytering och 
breddat deltagande 
inom utbildningen.  


Integrera7 jämställdhets- 
och mångfaldsperspektiv 
som en del i all 
högskolepedagogisk 
utbildning 


Avdelningen för 
högskolepedagogisk 
utveckling (AHU) i 
samarbete med 
övriga 
högskolepedagogisk
a enheter 


Bristande kunskap 
om jämställdhet 
och mångfald 
bland personal i 
ledande funktoner 


Stärka och skapa 
hållbarhet i 
jämställdhets- och 
mångfaldsarbetet i 
verksamheten 


Integrera8 jämställdhets- 
och mångfaldsperspektiv i 
universitetets 
ledarskapsprogram 
 


Sektionen Personal 


Förbättra breddat 
deltagande inom 
utbildningen genom 
en förbättrad 
studiemiljö. 


Integrera9 jämställdhets- 
och mångfaldsperspektiv i 
universitetets 
arbetsmiljöutbildningar 


LU Byggnad och 
sektionen Personal 


                                                             
6 Med jämställdhet menas här att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter 
7 Med integrera menas här att jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ska omfatta 
både perspektiv som lyfts fram i utbildningen, och hur utbildningen planeras och 
genomförs. 
8 som ovan. 
9 Som ovan 
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6. Organisering  
Jämställdhetsintegreringsarbetet leds av en samordnare med stöd av 
administrativ personal. Samordnaren ger stöd och råd till koordinerande 
funktioner.  
 
De aktiva åtgärderna som anges under delmål 1 och delmål 2 för JiHU-LU 
koordineras och utförs enligt tabellerna ovan.  
 
7. Revidering, uppföljning och fortsättning  
Under arbetets gång kommer sannolikt nya problemområden att identifieras, 
likväl som oförutsedda framgångar. Planen ska därför revideras och, om det 
anses nödvändigt, uppdateras inför årsskiftet 2017/2018. 
 
Arbetet med jämställdhetsintegrering ska årligen rapporteras till Lunds 
universitets styrelse, med början i april 2017. Löpande information om 
arbetet ges till Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling samt till 
rektor och rektors ledningsråd. 
 
Arbetet ska även återrapporteras till regeringen i samband med årliga 
myndighetsdialoger samt i universitetets årsredovisning. 
 
En fortsättning på det arbete som påbörjas under planens giltighetsperiod, 
2017-2019, ska kunna utvecklas i en ny plan med giltighet som sträcker sig 
efter 2019. Lunds universitet kan fortsätta arbetet med 
jämställdhetsintegrering oavsett om det kommer ett nytt uppdrag i framtida 
regleringsbrev eller ej. 
 







 
 
 
Bilaga 1 
 
 
 
 


 
 


  


 
  





		PM US 21 april 2017 - återrapportering JiHU-LU PM

		Återrapportering av jämställdhetsintegrering vid Lunds universitet

		Bakgrund

		Plan för jämställdhetsintegrering

		Aktiviteter som startat under 2016

		Ett jämställt Skåne – jämställdhetsstrategi för 2017-2020

		Jämställdhetsmyndighet 2018

		Åtterrapportering rekryteringsmål



		Bilaga 1 Plan JiHU LU 2017-2019 - 2017-03-16

		Plan för jämställdhetsintegrering vid Lunds universitet (JiHUP0F P LU), 2017-2019

		1. Jämställdhetsintegrering

		2. Nulägesbeskrivning

		3. Utvecklingsområden - Inventering och prioritering av utvecklingsbehov

		4. Mål för JiHU-LU

		Delmål 1för JiHU-LU

		Delmål 2 för JiHU-LU



		5. Problembeskrivning och aktiviteter

		6. Organisering

		7. Revidering, uppföljning och fortsättning








 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 2 Telefon 046-222 74 18, 046-222 00 00 
E-post Tomas.Johansson@rektor.lu.se Webbadress www.lu.se Mobil: 0708-819950 


Planer ing  


Utbildningsrapport till universitetsstyrelsen 


Enligt universitetsstyrelsens årsplan ska styrelsen på sitt möte i april få en 
presentation av utbildningen vid Lunds universitet. Presentationen är en fördjupning 
av vissa uppgifter i universitetets årsredovisning och fokuserar på ett särskilt tema. 
Förra årets tema var internationalisering. Rapporten är diskuterad av 
utbildningsnämnden.  


Årets tema är jämställdhet och rapporten belyser universitetets utbildningsutbud ur 
ett könsperspektiv. Utgångspunkten är att jämn könsfördelning, minst 40 % av båda 
könen bland deltagarna, är eftersträvansvärt.  


Rapporten innehåller inte en bred intersektionell analys utan belyser fördelningen 
mellan de juridiska könen ”man” och ”kvinna”. Rapporten är indelad i tre 
avdelningar som beskriver jämställdhet i högskolan i ett internationellt, nationellt 
och LU-perspektiv. Till rapporten finns ett appendix som ger en bild av 
könsfördelningen på respektive fakultet samt en tabell över könsfördelningen på 
andra lärosäten i Sverige. 


Jämställdhet i högskolan i ett internationellt perspektiv 
Internationellt är trenden att fler kvinnor än män studerar eftergymnasiala 
utbildningar. Det finns dock skillnader mellan utbildningsområdena, där teknik och 
naturvetenskap domineras av män medan kvinnor i större utsträckning läser 
hälsovetenskap och pedagogiska utbildningar. Sverige har dock större andel 
kvinnor inom alla ämnesområden i jämförelse med OECD-genomsnittet.  


Andelen kvinnor bland dem som uppnår master- och forskarnivå är ungefär samma 
i Sverige som OECD-genomsnitt, 55 % respektive 46 %. Däremot är andelen 
kvinnor bland de som uppnår motsvarande kandidatnivå i Sverige 69 % jämfört 
med 58 % i OECD-genomsnitt. Detta kan eventuellt förklaras av att Sverige har en 
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hög andel kandidatutbildningar som är kvinnodominerade såsom förskolelärare och 
vårdutbildningar. 
 


Jämställdhet inom högskolan i ett nationellt perspektiv 
Universitetskanslersämbetet utgav hösten 2016 rapporten Kvinnor och män i 
högskolan (Rapport 2016:16). Rapporten konstaterar att det är ytterst små 
svängningar i jämställdhetsstatistiken sedan 1977/78. Sedan 1977 har andelen 
kvinnliga studenter varit fler än antalet manliga studenter. Det är en konsekvens av 
högskolereformen 1977 då ett antal eftergymnasiala utbildningar lyftes in i hög-
skolan. Dessa var utbildningar som traditionellt har sökts av kvinnor såsom vård-
utbildningar, lärarutbildningar och sociala omsorgsutbildningar.  


Gymnasievalets betydelse för val till högskolan 
Könsbundna val grundläggs tidigt i livet, men syns tydligt först när val till gymnasie-
utbildning ska göras. Könsfördelningen på gymnasieutbildningar är ungefär eller 
ännu skevare än i högskolan. Fler kvinnor än män läser på de gymnasieprogrammen 
som är direkt högskoleförberedande, (55 % respektive 45 %) fördelningen mellan 
programmen finns i figur 1. Kvinnor som grupp har dessutom högre betyg än män, 
både från grundskolan och gymnasiet.  
  
Figur 1 Andel kvinnor på gymnasieprogram, hela riket 


 
Källa: Utbildningsval, Nationella sekretariatet för genusforskning 
 
Bilden nedan visar andel kvinnor examinerade på grundnivå och avancerad nivå 
grupperade enligt SUN (svensk utbildningsnomenklatur, SCB.s standard för 
klassificering av utbildningar). Även om det naturligtvis inte finns ett-till-ett-
förhållande mellan SUN-kategorierna och gymnasieprogrammen så ser man att vid 
övergången till högskolan blir de könsbundna valen svagare.  
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Figur 2 Andel kvinnor bland examinerade i högskolan, hela riket 
 


 


Källa: SCB, uttagna examina enligt SUN-kategorier 
 
 


Fördelning mellan kvinnor och män per utbildningsnivå 
Fördelningen mellan kvinnor och män per utbildningsnivå i högskolan ser nationellt 
ut som i tabellen nedan. 


Figur 3 Fördelning män-kvinnor per utbildningsnivå 


Nivå Kvinnor (%) Män (%) 


Grundnivå 61 39 


Avancerad nivå 55 45 


Forskarutbildningsnivå 47 53 


Källa: UKÄ Rapport Kvinnor och män i högskolan 


Sett över tid är andelen nybörjare i högskolan fördelat på yrkesprogrammen relativt 
konstant. Det område där könsfördelningen ändrats mest är på de tekniska 
utbildningarna där kvinnornas andel av antalet nybörjare ökat. 


Examensfrekvensen inom yrkesexamensprogram är nationellt sett än högre bland 
kvinnor än män.  


Lunds universitet har för närvarande (2016) ca 54 % kvinnor och 46 % män bland 
registrerade studenter på grundnivå och avancerad nivå. Lunds universitet har 
samma könsfördelning som genomsnittet för Sverige. Skälet till det är i huvudsak att 
Lunds universitet är det lärosäte som har bredast utbildningsutbud. Nästan alla andra 
har en profil som antingen attraherar till övervägande delen kvinnor eller män. 
Ytterligheterna är KI med 75 % kvinnor och Chalmers med 70 % män.  


Den övergripande trenden är att andelen kvinnor i högre utbildning fortsätter att öka 
svagt. Könsbundna val av område är fortsatt mycket starka, framförallt bland 
männen. Antalet kvinnor som läser teknik ökar sakta men tydligt. Motsvarande 
ökning av män inom vård är i det närmaste obefintlig. Denna utmaning ligger i 
begränsad omfattning i universiteten och högskolornas egna händer. Skillnaden i 
status och lön mellan traditionellt kvinnliga och manliga yrken är förmodligen den 
enskilt viktigaste faktorn som håller emot en förändring. 


Sett över tid har det inte skett några större förändringar de senaste 40 åren. 
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Figur 4 Andel kvinnor i högskolan nationellt 
 


 


Källa: UKÄ Årsrapport 2016 


Andelen kvinnor i högre utbildning ökade kraftigt 1977 när vård- och lärar-
utbildningarna togs in i sektorn. Därefter har det inte hänt så mycket. 


Det är intressant att försöka förstå varför kvinnor väljer högre utbildning i större 
utsträckning än män. En av flera möjliga förklaringar kan vara att det varit 
förhållandevis enkelt för många män att komma in på arbetsmarknaden utan högre 
utbildning. Inom traditionellt kvinnliga yrkesområden har kvinnor utan högre 
utbildning i större utsträckning varit hänvisade till de allra lägst betalda jobben.  
  


Jämställdhet i utbildning Lunds universitet 
 
På utbildningsprogram som startar på grundnivå är könsfördelningen ganska jämn, 
medan program på avancerad nivå har ca 60 % kvinnor. Här avviker LU från riket 
där drygt 60 % på grundnivå är kvinnor och cirka 55 % på avancerad nivå. Det 
hänger samman med universitetets utbildningsutbud med en relativt stor andel teknik 
och t.ex. en liten lärarutbildning. 
 
Figur 5 Andel kvinnor på utbildningsprogram fördelat på tillträdesnivå 


 
Källa: Kuben 
 
De flesta av universitetets fakulteter har en ganska jämn könsfördelning, dvs andelen 
män och kvinnor ligger inom intervallet 40 % till 60 %. Det är vid LTH, Medicinska 
fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten som könsfördelningen är störst. HT 
och J ligger och balanserar runt 60 % kvinnor och 40 % män. 
 
De förändringar man ser över tid kan främst kopplas till strukturella förändringar 
inom utbildningsutbudet, dvs antal platser på utbildningar som främst attraherar de 
ena könet, samt konjunkturförändringar. Exempelvis ökade andelen kvinnor i 
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samband med den s.k. IT-bubblan i början av 2000-talet p g a att antalet studenter 
inom data och IT minskade kraftigt. 
 
Figur 6 Andel kvinnor på grundnivå och avancerad nivå fördelat på fakulteter 


 
Källa: Kuben 
 
Trendmässigt verkar det tydligast att andel kvinnor ökar på LTH och andel män 
ökar på M, en trend som dock verkar ha avtagit. Men det blir även fler kvinnor på 
t.ex. Sam fak där andelen redan är hög. Genom att betrakta enskilda utbildningar 
blir bilden lite tydligare. 
 


Figur 7 Andel kvinnor på några yrkesutbildningar vid LU 


 
Källa: Kuben 
 
Trenden att civilingenjörsprogrammen attraherar allt fler kvinnor är tydlig och håller 
det i sig så finns det vid dessa utbildningar mer är 40 % kvinnor ”redan” om 10 år. 
Dock är det fortfarande mycket skevt inom vissa inriktningar som t.ex. Bioteknik 
med 76 % kvinnor och Datateknik med 87 % män. 
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Figur 8 Könsfördelning bland programnybörjare på Civilingenjörsprogram vid LU 2016. 


 
 
Källa: Kuben 


Vårdutbildningar, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor lockar något fler män 
– snart 20 % jämfört med 10 % för två decennier sedan. Trenden är dock oklar och 
det ser inte ut som att det kommer att vara 40 % män som är sjuksköterskor inom 
överskådlig tid. 
 
Av samtliga kurstillfällen, både fristående och inom program, (ca 4 000) som gavs 
2016 var det endast en fjärdedel där könsfördelningen låg inom intervallet 40 – 60 
bland kursdeltagarna. 
 
Figur 9 Könsfördelning på samtliga kurstillfällen vid LU 2016. 
 


 
 


Vägen från ansökan till examen 
Långt ifrån alla som söker sig till högskolan når ända fram till en examen. Hur många 
som gör det skiljer sig kraftigt åt mellan olika utbildningar. Generellt är det 
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yrkesutbildningarna som har störst genomströmning och som regel är det större 
andel kvinnor än män som tar ut examen.  
 
Fler kvinnor än män söker sig till högskolan och trots att kvinnorna som grupp 
dessutom har bättre betyg från gymnasiet och i större utsträckning än män når fram 
till examen, så är det paradoxalt nog ibland lägre andel examinerade kvinnor än dess 
andel bland förstahandssökande. Det är alltså vanligare för kvinnor än för män att 
”förhindras” studera den utbildning man helst vill. Nedan presenteras några exempel 
som jämför andel kvinnor vid följande punkter i processen: 
 


1. Förstahandssökande 
2. Antagna 
3. Påbörjade studier 
4. Utfärdad examen 


 
Tekniskt sett är hela processen könsneutral och skulle därmed uppvisa 50 % kvinnor 
och 50 % män vid varje punkt. Om intresset skulle skilja sig mellan män och kvinnor 
(vilket det förstås gör), dvs andelen förstahandssökande, så borde den andelen följa 
med hela vägen. 
 
Figur 10 Andel kvinnor, från ansökan till examen, på några utbildningsprogram 


 
Källa: Kuben 
 
Det faktum att kvinnor tar ut examen i större utsträckning än män framgår tydligt av 
ovanstående exempel. Det som sticker ut mest är att andelen antagna kvinnor, 
jämfört med andelen förstahandssökande är lägre för tre av utbildningarna, 
Läkarprogrammet, Juristprogrammet samt Sjuksköterskeprogrammet. För 
Läkarprogrammet skiljer det hela 10 procentenheter. Den skillnaden håller sedan i 
sig igenom hela processen. Siffrorna ovan gäller sökande 2009 - 2011, men i senaste 
antagningen till HT2016 var 58 % av sökande kvinnor, varav 51 % blev antagna. 
Orsaken till att det blir så här är att en tredjedel av platserna måste reserveras för 
sökande som konkurrerar med högskoleprovet och där har män betydligt bättre 
resultat än kvinnor. I senaste antagningen till Läkarprogrammet antogs 8 kvinnor 
och 32 män i den urvalsgruppen. Motsvarande siffror för Juristprogrammet var 24 
kvinnor och 40 män. 


Forskarstudenter 
Könsfördelningen bland forskarstudenter är ungefär lika jämn som bland studenter 
på grundnivå och avancerad nivå, men förhållandet mellan män och kvinnor är det 
omvända, 53 % män och 47 % kvinnor. Den främsta förklaringen till detta är att det 
forskas mer inom de områden som traditionellt domineras av män.  
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Drygt 40 % av doktoranderna är att betrakta som ”internationella” och 
könsfördelningen i den gruppen ser likadan ut som för helheten. 
 
Figur 11 Andel antagna män och kvinnor till forskarutbildning vid LU. 


 
Källa: Kuben 
 
Bilden nedan visar, för de olika fakulteterna, andel kvinnor totalt bland helårs-
studenterna, andel kvinnor examinerade på avancerad nivå samt andel kvinnor bland 
antagna till forskarstudier. Juridiska fakulteten och konstnärliga fakulteten är de 
enda som visar en ökande andel kvinnor vid övergång till högre studier. Å andra 
sidan finns där bara en respektive tre institutioner och är de fakulteter med lägst antal 
forskarstuderande. De antar vardera bara en dryg handfull nya varje år. 
 
LTH har lägst andel kvinnor hela vägen, men tappar å andra sidan inga på vägen. 
Övriga fakulteter har betydligt lägre andel kvinnor bland forskarstuderande än bland 
examinerade på avancerad nivå. Det beror sannolikt på att större andel 
forskningsmedel går till områden som traditionellt domineras av män. 
 
Figur 12 Övergång till forskarutbildning vid LU 


 
Källa: Kuben. Siffrorna är genomsnittsvärden för perioden 2008 – 2016. USV redovisas inte eftersom 
många av de som fortsätter till forskarutbildning registreras på någon annan fakultet. 
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Appendix: Könsfördelning per fakultet 
 
Figur 13 EHL: Tillträdesnivå 


 
 
Figur 14 EHL: Fristående kurser 
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Figur 15 HT: Tillträdesnivå 


 
 
Figur 16 HT: Fristående kurser 
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Figur 17 Juridiska fakulteten: Tillträdesnivå 


 
 
Figur 18 Juridiska fakulteten: Fristående kurser 


 
 
  







 12 


Figur 19 Konstnärliga fakulteterna: Tillträdesnivå 


 
 
Figur 20 Konstnärliga fakulteterna: Fristående kurser 
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Figur 21 LTH: Tillträdesnivå 


 
 
Figur 22 LTH: Fristående kurser 
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Figur 23 Medicinska fakulteten: Tillträdesnivå 


 


 
 
Figur 24 Medicinska fakulteten: Fristående kurser 
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Figur 25 Naturvetenskapliga fakulteten: Tillträdesnivå 


 
 
Figur 26 Naturvetenskapliga fakulteten: Fristående kurser 
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Figur 27 Samhällsvetenskapliga fakulteten: 


 
 
Figur 28 Samhällsvetenskapliga fakulteten: Fristående kurser 
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Tabell Könsfördelning högskolenybörjare lärosäten i 
Sverige 


 


Lärosäte Andel kvinnor 
(%) 


Andel män (%) 


Kungliga konsthögskolan 76 24 
Karolinska institutet 72 28 
Högskolan Borås 70 30 
Södertörns högskola 70 30 
Konstfack 69 31 
Högskolan Kristianstad 67 33 
Göteborgs universitet 65 35 
Malmö högskola 64 36 
Högskolan Väst 63 37 
Stockholms konstnärliga högskola 62 38 
Stockholms universitet 61 39 
Örebro universitet 61 39 
Sveriges lantbruksuniversitet 60 40 
Umeå universitet 59 41 
Karlstads universitet 59 41 
Linnéuniversitetet 59 41 
Mittuniversitetet 59 41 
Mälardalens högskola 59 41 
Uppsala universitet 58 42 
Högskolan Halmstad 58 42 
Högskolan Dalarna 57 43 
Högskolan i Gävle 57 43 
Riket 56 44 
Lunds universitet 56 44 
Högskolan Jönköping 56 44 
Kungliga musikhögskolan i Stockholm 56 44 
Linköpings universitet 53 47 
Högskolan Skövde 53 47 
Luleå tekniska universitet 45 55 
Handelshögskolan Sthlm 41 59 
Gymnastik- och idrottshögskolan 37 63 
Försvarshögskolan 36 64 
Blekinge tekniska högskola 34 66 
Kungliga tekniska högskolan 31 69 
Chalmers 31 69 


Källa: Universitetskanslersämbetets årsrapport 2016 (rapport 2016:10) 
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Lunds universitet
2016 | UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN SEDAN 1666


Lunds universitet
2017 | UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN SEDAN 1666


På rektors agenda…
US 2017-04-21


Från strategisk plan till verksamhetsplan


• Intensiv fas med dekanerna i arbetet med resursfördelningen
2018.


• På väg från strategisk plan till verksamhetsplan.


• Efter US beslut om strategisk plan har LG prioriterat ett antal
frågor ur planen och identifierat åtgärder.


• Detta bearbetas nu med dekanerna (internatet i mars och
förra RL).


• Bra diskussioner! Fokus hamnat på hur de nya
forskningsresurserna (ca 30) ska prioriteras.


• I juni får US se resultatet av arbetet.


Bilaga 6 a
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Myndighetskapital i arbete


• Både LG och RL diskuterar också hur vi ska få 
myndighetskapitalet att arbeta.


• Hur kan vi flytta risken uppåt i organisationen för att minska 
incitamenten att lagra för framtiden?


• Hur ska nya måltal för myndighetskapital formuleras efter 
slutet av 2018?


• Även här kommer US se resonemangen i juni i informationen 
om arbetet med verksamhetsplan 2018.


Tvärvetenskapliga samarbeten


• Strategiska planen lyfter fram vikten av gränsöverskridande 
och tvärvetenskapliga samarbeten.


• Vårt breda utbildnings- och forskningsutbud är en unik grund 
för tvärvetenskap. Och en unik styrka hos LU.


• Alla fakulteter har många aktiva samarbeten över 
fakultetsgränserna.


• Verksamheter flyttas från USV till fakulteterna.


• Process med förhinder och känslor. Lokalpressen aktiv.


• Tar mycket tid för framförallt vicerektor Bo Ahrén.
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Science Village Scandinavia


• En arbetsgrupp utsedd som ska ta fram en vision över Lunds 
universitets etablering på SVS.


• Vilka verksamheter bör flytta? 


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


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


• Muntlig rapport för RL i juni. Slutrapport siste december.


• Samfinansierar anställning på Science Village Scandinavia.


Lund on the Future


• Vi föreslår avsättning på 3 mnkr/år under 3 år till Lund on the 
Future.


• Förslaget mycket väl mottaget! 


• Inrättas som centrumbildning vid USV.


• Föreståndare och biträdande föreståndare rekryteras.


• Varje fakultet avsätter 20 % av heltid för forskare för att delta.


• Letar nu efter lämpliga personer. 


• Är en av huvudpunkterna på kulturrådets dagordning den 8 
maj.
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Med andra lärosäten


• Både Huvudmannarådet och URFI diskuterar intensivt hur 
nationell infrastruktur samt lärosätenas ökande ansvar för 
infrastruktur ska hanteras.


• Livliga diskussioner kring samverkansremissen och risken att 
en räknesnurra för samverkan inte inkluderar all viktig 
samverkan. Styrprocessen riskerar då att felvrida
lärosätenas samverkansarbete.


• Lärosäten Syd har inlett diskussioner om gemensam 
representation i Bryssel.


På nya poster


• Ny styrelse från maj månad.


• Ny prorektor 1 juli.


• Nya dekaner på flera fakulteter vid årsskiftet.
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I jubileets tecken..


• Visat ett axplock av aktuella frågor.


• Men, det är verkligen så att 2017 går i jubileets tecken.








 
 


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


Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2017-01-27 – 2017-03-30 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Förnyad anställning som gästprofessor i neurologi 2017-02-02


2. Förnyad anställning som adjungerad professor i
neurokirurgi


2017-02-02 


3. Yttrande över anmälan av Lunds universitet 2017-02-02 


4. Handläggningsordning gällande
universitetsgemensam finansiering av
forskningsinfrastruktur vid LU


2017-02-02 


5. Utseende av föreståndare för Centrum för
preventiv livsmedelsforskning


2017-02-02 


6. Beredning inför att Centrum för preventiv
livsmedelsforsknings inrättande upphör


2017-02-02 


7. Samfinansiering av forskningsprogrammet K2 -
kunskap och kompetens för attraktiv
kollektivtrafik 2017-2019


2017-02-02 


8. Utseende av ledamot i Internationella rådet 2017-02-02 


9. Yttrande över Riksintresseutredningens
betänkande Planering och beslut för
hållbar utveckling


2017-02-09 


10. Anmälan om misstänkt vetenskaplig oredlighet 2017-02-09 


11. Överklagande av beslut 2017-01-12, Anmälan om
misstänkt vetenskaplig oredlighet


2017-02-09 


12. Uppdrag att utarbeta handlingsplan för Lunds
universitets etablering av verksamhet vid Science
Village Scandinavia


2017-02-09 


2017-04-11 
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13.  Utredningsuppdrag rörande uppdragsutbildning 


vid Lunds universitet  
2017-02-09 


14.  Yttrande över remissen Skatt på finansiell 
verksamhet 


2017-02-09 


15.  Angående remissen Rapport om Sveriges 
genomförande av Århuskonventionen 


2017-02-13 


16.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
klinisk farmakologi 
 


2017-02-16 


17.  Fördelning av stipendiemedel för avgiftsbetalande 
studenter 2017-2018 


2017-02-16 


18.  Universitetets medlemskap i BioInnovation 2017-
2019 


2017-02-16 


19.  Universitetsgemensamma medel till Urban arena 
2017 


2017-02-16 


20.  Utseende av ledamot i RCE Skåne 2017-02-16 


21.  Föreskrifter om val till universitetskollegiet samt 
val på fakultets- och institutionsnivå  


2017-02-16 


22.  Uppdrag att utarbeta handlingsplan för Lunds 
universitets etablering av verksamhet vid Science 
Village Scandinavia (Ändringsbeslut) 


2017-02-16 


23.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
tillämpad berggrundsgeologi 


2017-02-23 


24.  Utseende av ny representant i universitetets 
gemensamma forskarutbildningsnämnd  


2017-02-23 


25.  Redovisning av Lunds universitets 
miljöledningsarbete 2016, enligt förordning 
2009:907 om miljöledning i statliga myndigheter 


2017-02-23 


26.  Yttrande över betänkandet En svensk flygskatt  2017-02-23 


27.  Yttrande över Europaparlamentets och rådets 
förslag om att introducera ett elektroniskt 
europeiskt tjänstekort 


2017-02-23 


28.  Uppdrag som vicerektor för forskarutbildning, 
digitalt lärande, breddad rekrytering samt 
universitetets arbete riktat mot nyanlända 


2017-02-23 


29.  Föreskrifter om vissa organisationer- och 
namnfrågor på universitetsledningsnivå 


2017-02-23 
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30.  Utseende av föreståndare för Antidiabetic Food 


Centre 
2017-03-02 


31.  Utseende av representanter och suppleant i 
styrelsen för Antidiabetic Food Centre 


2017-03-02 


32.  Universitetsgemensamma medel till Lund 
University Food Studies 2017  


2017-03-02 


33.  Anvisning av medel för kommersiell verifiering 
inom området livsvetenskap 2017  


2017-03-02 


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


2017-03-02 


35.  Yttrande över betänkandet En inkluderande 
kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) 


2017-03-09 


36.  Information om ledig anställning som professor i 
obstetrik och gynekologi 


2017-03-09 


37.  Information om ledig anställning som professor i 
njurmedicin 


2017-03-09 


38.  Yttrande över promemorian ”En ny organisation 
för etikprövning av forskning” (Regeringskansliets 
diarienummer U2016/05785/F) 


2017-03-09 


39.  Anvisning av medel 2017 för kompletterande 
utbildningar för personer med avslutad utländsk 
utbildning 


2017-03-09 


40.  Anvisning av medel för Innovationskontor Syd 
2017 


2017-03-09 


41.  Universitetets samfinansiering 2017 för 
färdigställande av sju strålrör på MAX IV-
laboratoriet 


2017-03-09 


42.  Yttrande över betänkandet Taxi och samåkning – 
idag, i morgon och övermorgon (SOU 2016:86) 


2017-03-09 


43.  Yttrande över översiktsplan för Malmö 2017-03-13 


44.  Anmälan om misstänkt vetenskaplig oredlighet  2017-03-16 


45.  Uppdragstillägg USV och LUKOM 2017 2017-03-16 


46.  Universitetsgemensamma medel 
jämställdhetssatsning nya professorer, 2017 


2017-03-16 
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47.  Universitetsgemensamma medel för 


jämställdhetssatsning, främst samfinansiering av 
gästprofessor av underrepresenterat kön 


2017-03-16 


48.  Medel till universitetsgemensam campuslicens för 
talsyntesprogram  


2017-03-16 


49.  Medel till arrangemang i Gamla Biskopshuset och 
Pelarsalen 2017 


2017-03-16 


50.  Utseende av ledamot i styrelsen för Stiftelsen för 
främjande av ekonomisk forskning vid Lunds 
universitet 


2017-03-16 


51.  Anvisning ur lokalfonden för tillfälliga 
ersättningslokaler till Konsthögskolan i Malmö 
2018-2021 


2017-03-16 


52.  Yttrande över förslag till nya grundföreskrifter 
som ska ersätta KIFS samt konsekvensbeskrivning 
och teknisk PM 


2017-03-23 


53.  Yttrande över betänkandet För Sveriges 
landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, 
hållbar tillväxt och välfärd 


2017-03-23 


54.  Utseende av ledamot tillika ordförande i styrelsen 
för Stiftelsen Lunds studentkårs friluftsgård 


2017-03-23 


55.  Anvisning ur lokalfonden för tillfälliga 
ersättningslokaler till Konsthögskolan i Malmö 
2018-2022 (Ändringsbeslut) 


2017-03-23 


56.  Angående remissen förslag avseende 
luftfartsverksamhet och global marknadsbaserad 
åtgärd från och med 2021 


2017-03-20 


57.  Yttrande över remiss Ekonomistyrningsverkets 
rapport-Krav på delårsrapport  


2017-03-30 


58.  Antal ledamöter i Juridiska fakultetsstyrelsen från 
2018 


2017-03-30 


59.  Förnyad anställning av gästprofessor i 
kondenserade materiens teori 


2017-03-30 


60.  Utseende av ny ledamot i Kampanjstyrelsen 2017-03-30 


61.  Utseende av koordinator och biträdande 
koordinator för det strategiska forskningsområdet 
MECW – The Middle East in the Contemporary 
World  


2017-03-30 
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62.  Utseende av ledamot i styrelsen för Odeum  2017-03-30 


63.  Anvisning av universitetsgemensamma medel till 
projektet Statens servicecenter - lönehantering  


2017-03-30 


 
Remisser inkomna under perioden 2017-01-27 – 2017-03-30 
 


1.  Promemorian En ny organisation för etikprövning av forskning Ds 
2016:46. Svar till Utbildningsdepartementet senast 2017-04-07. 
 


2.  Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i 
lärosätenas samverkan med omgivande samhälle. Svar till 
Näringsdepartementet senast 2017-05-02. 
 


3.  Klassificering av psykoaktiva substanser (SOU 2016:93). Svar till 
Socialdepartementet senast 2017-05-15. 
 


4.  Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för 
Konkurrensverket SOU 2016:49. Svar till Näringsdepartementet senast 
2017-03-31. 
 


5.  Forskning och utveckling på försvarsområdet SOU 2016:90. Svar till 
Försvarsdepartementet senast 2017-05-17. 
 


6.  Ekonomistyrningsverkets rapport-Krav på delårsrapport. Svar till 
Finansdepartementet senast 2017-04-07. 
 


7.  SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det 
folkhälsopolitiska ramverket. Svar till Socialdepartementet senast 2017-
05-23.  
 


8.  Remiss av förordning som ändrar flygets omfattning i EU:s 
handelssystem fr.o.m. 2017. Svar till Miljö- och energidepartementet 
senast 2017-03-27. 
 


9.  Betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6). Svar till Justitiedepartementet 
senast 2017-05-29. 
 


10.  Tillhandahållande av tekniska sensorsystem - ett sätt att förbättra 
samhällets informationssäkerhet. Svar till Justitiedepartementet senast 
2017-04-28. 
 


11.  Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3). Svar till 
Justitiedepartementet senast 2017-04-28. 
 


12.  Förslag till datum för Lundakarnevalen 2018. Svar till 
Karnevalskommittén senast 2017-03-04. 
 


13.  Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för 
bidragsskyldiga föräldrar (Ds 2017:2). Svar till Socialdepartementet 
senast 2017-04-10. 
 


14.  SIS-remiss 15373 Informationsöverföring till och från skolschema. Svar 
till SIS, Swedish Standards Institute, senast 2017-06-09. 
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15.  Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången (SOU 


2017:17). Svar till Justitiedepartementet senast 2017-06-08. 
 


16.  Promemorian förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser. Svar 
till Utbildningsdepartementet senast 2017-06-13. 
 


17.  Remiss av promemorian Reduktionsplikt för minskning av 
växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle. Svar till Miljö- och 
energidepartementet senast 2017-04-19. 
 


18.  Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft. 
Svar till Miljö- och energidepartementet senast 2017-06-16. 
 


19.  Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till 
högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20). Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2017-06-20. 
 


20.  Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till 
högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20). Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2017-06-20. 
 


21.  Remiss av Boverkets rapport Exempel på reglering av byggnadsverks 
höjder och våningsantal (Rapport 2016:30). Svar till 
Näringsdepartementet senast 2017-06-20. 


 
 
 





		Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden

		2017-01-27 – 2017-03-30






 
 
 
 
 
 
 
 


Univers i te tss tyre lsen  
 


Närvarande  
 
Ledamöter 
Andersson, Tommy  Professor Verksamhetsföreträdare 
Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare (§§ 1-12) 
Christersson, Cecilia Docent Allmänföreträdare (fr o m § 6) 
Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande 
Halth, Sofia Verksamhetschef Allmänföreträdare (§§ 1-10) 
Lidin, Sven Professor Verksamhetsföreträdare 
Ljunggren, Börje Ambassadör Allmänföreträdare  
Ljungälv, Lars VD Allmänföreträdare 
Mandersson, Magnus Vice koncernchef Allmänföreträdare 
Nilsson, Emil Student  
Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare  
Skoug, Cecilia Student  
Styf, Oskar  Student 
Svegfors, Mats VD Allmänföreträdare  
von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor  (ej §§ 18-19) 
 
Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
Branting, Jacob Vice ordförande OFR/S 
Lagerborg, Ingrid  Ordförande SEKO    
Lööv, Lars-Åke Ordförande SACO-rådet 
 
Företrädare för de studerande med närvaro- och yttranderätt 
Sanders, Björn Ordförande LUS    
 
Övriga 
Billgren, Cecilia Avdelningschef protokollförare 
Ekberg, Tim Planeringschef   (ej § 17-19) 
Kristensson, Susanne Förvaltningschef   (ej § 17-19) 
Norberg, Gunilla Revisionschef   (ej § 17-19) 
 
 
  


Sammanträdesdatum 
2017-04-21 
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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 ärende 15 Beslut om antagningsordning för forskarutbildning skjuts till 
styrelsens sammanträde i juni. Med denna justering fastställs utsänd dagordning.  
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Sven Lidin att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2017-02-15 till handlingarna. 
 


5 Anmälan av beslut om fastställande av kravprofil för prorektor samt tidplan för 
arbetet 
 Protokoll per capsulam 2017-03-21 
 Bilaga § 5  
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2017-03-21 till handlingarna. 
 


6 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 6 a 
 
Torbjörn von Schantz informerar om aktuella frågor. 
 
Susanne Kristensson redogör för rektors svar på internrevisionens yttrande över 
rådgivningsuppdrag avseende tjänsteresor. 
 


b) Rapport från LUS 
 
Björn Sanders rapporterar om läget i följande viktiga frågor:  
- kvalitetssäkringssystemet,  
- högskolepedagogisk meritering,  
- e-lärande,  
- jämställdhet, likabehandling och mångfald, 
- gemensam kursdatabas för forskarutbildning, 
- studenthälsans uppdrag, 
- studieplatser,  
- arbete med Lunds kommun, 
- LUS firar 150-årsjubiléum 20 maj och rektorsuppvaktning 1 maj. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
c) Rapport från revisionsutskottet 


 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter, 
- granskning av anlitande av juridisk person, 
- internrevisionens budget 2018, 
- utseende av ledamöter i revisionsutskottet,  
- ESV rapport: Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas 
interna styrning och kontroll 2017, 
- revisionsplan 2018. 
 


d) Rapport från arbete med styrning av informationssäkerheten  
 PM från 2017-04-19 från Förvaltningschefen 
 Bilaga § 6 d 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Med anledning av internrevisionens rapport från rådgivningsuppdrag avseende 
tjänsteresor redogör förvaltningschefen för rektors yttrande över rekommendationerna 
samt status vad gäller framtagande av ny resepolicy och diskussioner kring attest av 
ledningens resor. 
 
Ordförande tackar både internrevisionen och förvaltningschefen för snabbt utfört arbete. 
 


e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 Förteckning 2017-04-11 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 6 e 
 


f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 Förteckning 2017-04-07 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 6 f 
 


7  Information om ekonomisk rapport per 31 mars 2017  
     
  Föredragande: Klemens Ganslandt 
 
 Styrelsen diskuterar kring myndighetskapitalet. 
 
8 Ansökan om permutation av kapitalförvaltningsföreskrifterna i en anknuten stiftelse 


 PM 2017-04-06 från sektionen Ekonomi 
 Bilaga § 8 
 Dnr V 2017/644 
 Föredragande: Klemens Ganslandt 
 
Universitetsstyrelsen beslutar att såsom förvaltare för Stiftelsen Anna Nilssons fond för 
vetenskaplig forskning ansöka om permutation av stiftelseförordnandets lydelse, där 
skrivningen ”…och vara placerade mot högsta bankränta hos Sparbanken Skåne, kontoret i 
Anderslöv.” ska upphävas. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
9 Rapport från Campus Helsingborg 


  
 Föredragande: Annika Olsson 
 
Rektor för Campus Helsingborg Annika Olsson ger en lägesrapport från Campus 
Helsingborg. 
 


10 Beslut om ändring av beslut om uppdrag till styrelsen vid Campus Helsingborg 
 PM 2017-04-05 
 Bilaga § 10 a 
 
 Uppdrag och sammansättning av styrelsen vid Campus Helsingborg 
 Bilaga § 10 b 
 
 Dnr STYR 2017/536  
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Styrelsen beslutar i enlighet med utsänt förslag med tillägget att det är rektor för Lunds 
universitet som utser ordförande för styrelsen för Campus Helsingborg, se bilaga § 10 b. 
 


11 Rapport från Science Village Scandinavia 
  
 Föredragande: Ulrika Lindmark 
 
Ulrika Lindmark presenterar aktuella planer för Science Village Scandinavia. 
 


12 Lunds universitet jämställt 2020 – en lägesrapport 
 PM 2017- 04-21 från Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling 
 Bilaga § 12 
 Dnr STYR 2016/824  
 Föredragande: Anna Maria Drake 
 


13 Presentation av budgetdialogerna med fakulteterna 
  
 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Tim Ekberg redogör för de budgetdialoger som genomförts med fakulteterna under våren. 
 


14 Analys av utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå – tema 
jämställdhet 
 PM 2017-04-03 från Planering 
 Bilaga § 14 
 Föredragande: Bo-Anders Jönsson 
 
Information och diskussion.  
 


15 Justering av inriktningsbeslut avseende gemensamma medel ur lokalfonden 
 PM 2017-04-07 från LU Byggnad 
 Bilaga § 15 
 Dnr STYR 2017/664 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 Föredragande: Åsa Bergenudd 
 
Universitetsstyrelsen beslutar fatta inriktningsbeslut om ersättning av medel ur gemensamma 
lokalfonden för Konstnärliga fakulteten upp till 10 mkr/år för ökad hyra och 5 mkr under 10 
år för inredning och utrustning.  
 
Inga andra medel kommer att tillföras detta projekt. Alla kostnader förenat med projektet ska 
betalas av fakulteten. Ovan angivna maxbelopp ska även inkludera avskrivningar för 
inredning och utrustning.  
 
Detta beslut ersätter tidigare fattat inriktningsbeslut om ersättning av gemensamma medel ur 
lokalfonden (2015-02-13, dnr STYR 2015/1) i den del beslutet rör Musikhögskolan. 
 


16 Förvaltningsrättslig redogörelse för regelverket kring intern styrning och kontroll 
 PM 2017-03-30 från Förvaltningschefen 
 Bilaga § 16  
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 


17 Rapport från processen att rekrytera ny prorektor 
 
 Föredragande: Jonas Hafström 
 
Ordförande informerar styrelsens ledamöter om aktuellt läge i rekryteringsprocessen som 
följer tidplanen och i alla avseende flyter på väl. 
 


18 Fullföljande av 6-årsförordnande som rektor 
 
 Föredragande: Jonas Hafström 
 
Styrelsen uppdrar åt ordföranden att komplettera anhållan hos regeringen om att Torbjörn 
von Schantz anställs som rektor så att den sammanlagda tiden blir 6 år, dvs t o m 2020-12-
31. Kompletteringen tydliggör att hörande skett i enlighet med 2 kap. 8 § 
Högskoleförordningen. 
 
Styrelsen beslutar att omedelbart justera denna paragraf. 
 
Torbjörn von Schantz deltar inte vid denna punkt. 
 


19 Eventuellt övrigt 
 
Ordförande framför ett stort tack till avgående ledamöter för de insatser de gjort för Lunds 
universitet och den skillnad de gjort för universitetets utveckling. 
 


 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Sven Lidin 





		Närvarande

		Ledamöter

		Andersson, Tommy  Professor Verksamhetsföreträdare

		Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare (§§ 1-12)

		Christersson, Cecilia Docent Allmänföreträdare (fr o m § 6)

		Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande

		Halth, Sofia Verksamhetschef Allmänföreträdare (§§ 1-10)

		Lidin, Sven Professor Verksamhetsföreträdare

		Ljunggren, Börje Ambassadör Allmänföreträdare

		Ljungälv, Lars VD Allmänföreträdare

		Mandersson, Magnus Vice koncernchef Allmänföreträdare

		Nilsson, Emil Student

		Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare

		Skoug, Cecilia Student

		Styf, Oskar  Student

		Svegfors, Mats VD Allmänföreträdare

		von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor  (ej §§ 18-19)

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

		Branting, Jacob Vice ordförande OFR/S

		Lagerborg, Ingrid  Ordförande SEKO    Lööv, Lars-Åke Ordförande SACO-rådet

		Företrädare för de studerande med närvaro- och yttranderätt

		Sanders, Björn Ordförande LUS

		Övriga

		Billgren, Cecilia Avdelningschef protokollförare Ekberg, Tim Planeringschef   (ej § 17-19)

		Kristensson, Susanne Förvaltningschef   (ej § 17-19) Norberg, Gunilla Revisionschef   (ej § 17-19)

		1 Öppnande av sammanträdet

		Ordföranden välkomnar alla närvarande och förklarar mötet öppnat.

		2 Fastställande av dagordning

		Styrelsen beslutar att ärende 15 Beslut om antagningsordning för forskarutbildning skjuts till styrelsens sammanträde i juni. Med denna justering fastställs utsänd dagordning.

		3 Utseende av justeringsperson  Styrelsen beslutar att utse Sven Lidin att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

		4 Protokoll från föregående sammanträde  Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2017-02-15 till handlingarna.

		5 Anmälan av beslut om fastställande av kravprofil för prorektor samt tidplan för arbetet  Protokoll per capsulam 2017-03-21  Bilaga § 5   Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2017-03-21 till handlingarna.

		6 Information

		a) Rektors rapport

		Rektors information  Bilaga § 6 a  Torbjörn von Schantz informerar om aktuella frågor.  Susanne Kristensson redogör för rektors svar på internrevisionens yttrande över rådgivningsuppdrag avseende tjänsteresor.

		b) Rapport från LUS  Björn Sanders rapporterar om läget i följande viktiga frågor:  - kvalitetssäkringssystemet,  - högskolepedagogisk meritering,  - e-lärande,  - jämställdhet, likabehandling och mångfald, - gemensam kursdatabas för forskarutbildning...

		c) Rapport från revisionsutskottet

		Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg  Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: - granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter, - granskning av anlitande av juridisk person, - internrevisionens budget 2018, - u...

		d) Rapport från arbete med styrning av informationssäkerheten   PM från 2017-04-19 från Förvaltningschefen  Bilaga § 6 d  Föredragande: Susanne Kristensson  Med anledning av internrevisionens rapport från rådgivningsuppdrag avseende tjänsteresor redog...

		e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser   Förteckning 2017-04-11 från Universitetsledningens kansli

		Bilaga § 6 e

		f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet  Förteckning 2017-04-07 från Universitetsledningens kansli

		Bilaga § 6 f

		7  Information om ekonomisk rapport per 31 mars 2017

		Föredragande: Klemens Ganslandt   Styrelsen diskuterar kring myndighetskapitalet.

		8 Ansökan om permutation av kapitalförvaltningsföreskrifterna i en anknuten stiftelse  PM 2017-04-06 från sektionen Ekonomi  Bilaga § 8  Dnr V 2017/644  Föredragande: Klemens Ganslandt  Universitetsstyrelsen beslutar att såsom förvaltare för Stiftelse...

		9 Rapport från Campus Helsingborg    Föredragande: Annika Olsson  Rektor för Campus Helsingborg Annika Olsson ger en lägesrapport från Campus Helsingborg.

		10 Beslut om ändring av beslut om uppdrag till styrelsen vid Campus Helsingborg  PM 2017-04-05  Bilaga § 10 a   Uppdrag och sammansättning av styrelsen vid Campus Helsingborg  Bilaga § 10 b   Dnr STYR 2017/536   Föredragande: Susanne Kristensson  Styr...

		11 Rapport från Science Village Scandinavia    Föredragande: Ulrika Lindmark  Ulrika Lindmark presenterar aktuella planer för Science Village Scandinavia.

		12 Lunds universitet jämställt 2020 – en lägesrapport  PM 2017- 04-21 från Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling  Bilaga § 12  Dnr STYR 2016/824   Föredragande: Anna Maria Drake

		13 Presentation av budgetdialogerna med fakulteterna    Föredragande: Tim Ekberg  Tim Ekberg redogör för de budgetdialoger som genomförts med fakulteterna under våren.

		14 Analys av utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå – tema jämställdhet  PM 2017-04-03 från Planering  Bilaga § 14  Föredragande: Bo-Anders Jönsson  Information och diskussion.

		15 Justering av inriktningsbeslut avseende gemensamma medel ur lokalfonden  PM 2017-04-07 från LU Byggnad  Bilaga § 15  Dnr STYR 2017/664  Föredragande: Åsa Bergenudd  Universitetsstyrelsen beslutar fatta inriktningsbeslut om ersättning av medel ur ge...

		Inga andra medel kommer att tillföras detta projekt. Alla kostnader förenat med projektet ska betalas av fakulteten. Ovan angivna maxbelopp ska även inkludera avskrivningar för inredning och utrustning.

		Detta beslut ersätter tidigare fattat inriktningsbeslut om ersättning av gemensamma medel ur lokalfonden (2015-02-13, dnr STYR 2015/1) i den del beslutet rör Musikhögskolan.

		16 Förvaltningsrättslig redogörelse för regelverket kring intern styrning och kontroll  PM 2017-03-30 från Förvaltningschefen  Bilaga § 16   Föredragande: Susanne Kristensson

		17 Rapport från processen att rekrytera ny prorektor   Föredragande: Jonas Hafström  Ordförande informerar styrelsens ledamöter om aktuellt läge i rekryteringsprocessen som följer tidplanen och i alla avseende flyter på väl.

		18 Fullföljande av 6-årsförordnande som rektor   Föredragande: Jonas Hafström

		Styrelsen uppdrar åt ordföranden att komplettera anhållan hos regeringen om att Torbjörn von Schantz anställs som rektor så att den sammanlagda tiden blir 6 år, dvs t o m 2020-12-31. Kompletteringen tydliggör att hörande skett i enlighet med 2 kap. 8 ...

		19 Eventuellt övrigt  Ordförande framför ett stort tack till avgående ledamöter för de insatser de gjort för Lunds universitet och den skillnad de gjort för universitetets utveckling.

		Vid protokollet  Justeras

		Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Sven Lidin






 


Postadress  Box 117, 221 00 Lund Besöksadress   Paradisgatan 5  Telefon direkt 046-222 30 31, 046-222 00 00  Fax  046-222 44 00 
E-post asa.bergenudd@bygg.lu.se  Webbadress www.lu.se 


LU Byggnad 


Justering av inriktningsbeslut avseende gemensamma medel ur 
lokalfonden  


Bakgrund 
Huvudprincipen för finansiering av ökad hyra för lokaler vid Lunds universitet är att samtliga 
lokalkostnader för projekten faller på respektive brukare och ska rymmas inom tillgängliga medel 
hos respektive fakultet/motsvarande. Vid flera fakulteter finns det dock planerade och pågående 
lokalprojekt som kommer att leda till hyreshöjningar som är svåra för den enskilda fakulteten att 
bära. För att mildra effekterna för vissa fakulteter fattade universitetsstyrelsen 2015 ett 
inriktningsbeslut, V2015/1, om att delar av hyreshöjningar skulle bäras universitetsgemensamt.  


Kriterierna för prioriterade projekt var: 


- Strategiskt viktigt för Lunds universitet och stödjer prioriterad verksamhet
- Av fakultetsövergripande karaktär
- Större ombyggnader som har betydelse för en fakultets utveckling


De tre projekt som beslutades få stöd av gemensamma medel var:


1. Ekonomihögskolan
Ekonomihögskolan byggdes i mitten på 1980-talet och är i behov av modernisering, expansion 
och bättre studiemiljö. Brist på studieplatser leder till att studenterna i hög grad utnyttjar 
studieplatser vid andra delar av universitetet, ibland långt från lärare och undervisning.  


Arbete pågår med att förbereda för en renovering av ECI-III:s befintliga lokaler till en samlad 
anläggning med bättre logistik och arbetsmiljö samt fler och bättre studiemiljöer. Visionen är en 
förnyad Ekonomihögskolan som är en utvecklingsbar mötesplats för studenter och anställda med 
hållbar och tidlös identitet. 


Enligt inriktningsbeslutet V2015/1 beslutades Ekonomihögskolan få stöd från gemensamma 
medel upp till 10 mkr/år.  


2. Samhällsvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten är till stor del placerad i Kv Paradis. Kv Paradis kommer att 
göra södra noden i campusstråket till en attraktiv del av Lunds Campus. Studenternas 
lärandemiljöer, från lärosalar till läsplatser, är högprioriterade, likaså att tillgodose forskningens 
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behov av infrastruktur. En bärande idé är att bygga ett nytt studiecentrum med en samlad 
biblioteks- och informationsverksamhet.  
 
Hyrorna är förhållandevis låga idag och för att modernisera och samla fakultetens lokaler krävs 
stora insatser med ökade hyror som följd. Ett utredningsuppdrag pågår sedan 2012. Fakultetens 
renoveringar och nybyggnationer kommer att ske i etapper. 


Några etapper är genomförda eller pågår. Eden som byggdes på 1980-talet totalrenoverades under 
2012 och 2013. Planering och projektering för flytt av Socialhögskolan till nya lokaler inom 
kvarter pågår och inflyttning sker sommaren 2019. Planering för det nya studiecentrum pågår. En 
första utredningsskiss finns framtagen och revidering av lokalprogram pågår. Projekteringsstart är 
planerad till våren 2017. 


Enligt inriktningsbeslutet V2015/1 beslutades den Samhällsvetenskapliga fakulteten få stöd från 
gemensamma medel upp till 10 mkr/år.  
 


3. Musikhögskolan i Malmö 
Konstnärliga fakulteten har tre skolor: Teaterhögskolan i Malmö med Bryggeriteatern, 
Konsthögskolan i Malmö samt Musikhögskolan i Malmö. Musikhögskolan ligger för närvarande i 
Heleneholm, vilket är en perifer lokalisering som bland annat försvårar den publika verksamhet 
som bedrivs inom utbildningen. Musikhögskolan har under lång tid önskat nya lokaler och olika 
förslag har tagits fram. 
 
Enligt inriktningsbeslutet V2015/1 beslutades Musikhögskolan få stöd från gemensamma medel 
upp till 10 mkr/år samt 5 mkr under 10 år för inredning och utrustning.  
 
Ändrade förutsättningar för den Konstnärliga fakulteten 
Konsthögskolan i Malmö har sedan den bildadades erhållit subventionerad hyra från Malmö stad.  
Konsthögskolan betalar endast driftskostnader för lokalerna som ryms i en före detta skola i 
centrala Malmö.  
 
Malmö stad har sedan fler år stor brist på skollokaler och har sedan det tidigare 
inriktningsbeslutet fattades, om att Musikhögskolan skulle få stöd från gemensamma medel, sagt 
upp hyresavtalet för Konsthögskolan. En tillfällig lösning finns i andra lokaler för skolan. Enligt 
beslut STYR 2017/366 erhåller den konstnärliga fakulteten stöd av gemensamma medel för denna 
hyresökning under fem år.  
 
De nya förutsättningarna har resulterat i en översyn av den konstnärliga fakulteten totala 
lokalbehov och en utredning har genomförts. Utredaren föreslår en samlokalisering av de tre 
skolorna. Genom att samla hela den Konstnärliga fakulteten så främjas samverkan mellan 
institutionerna till förmån för både pedagogik och publikkontakt. Utredaren menar att en 
samlokalisering av fakulteten bör kunna rymmas inom befintligt budgetutrymme med det tillskott 
som universitetsstyrelsen fattat avseende Musikhögskolan ovan. Detta förutsätter att 
universitetsstyrelsen justerar tidigare beslut till att omfatta hela fakulteten.  
 
Arbete med att samlokalisera de tre skolorna pågår. Konsthögskolan kommer från och med juni 
2018 att vara tillfälligt placerad i bland annat Båghallarna. 
 
Justering av tidigare beslut  
Med anledning av det arbete som nu pågår att samlokalisera fakulteten behöver tidigare beslut 
V2015/1 ändras avseende Musikhögskolan till att gälla hela Konstnärliga fakulteten. 
 
Stödet till Ekonomihögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten är oförändrat.  







  
 
 
Övrigt 
Förslaget förhandlades enlig § 11 MBL den 4 april 2017. 
 
Förslag till beslut  
Universitetsstyrelsen beslutar fatta inriktningsbeslut om ersättning av medel ur gemensamma 
lokalfonden för Konstnärliga fakulteten upp till 10 mkr/år för ökad hyra och 5 mkr under 10 år för 
inredning och utrustning.  


Inga andra medel kommer att tillföras detta projekt. Alla kostnader förenat med projektet ska 
betalas av fakulteten. Ovan angivna maxbelopp ska även inkludera avskrivningar för inredning 
och utrustning. 


Detta beslut ersätter tidigare fattat inriktningsbeslut om ersättning av gemensamma medel ur 
lokalfonden (2015-02-13, dnr STYR 2015/1) i den del beslutet rör Musikhögskolan. 
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Förva l tn ingschefen 


Redogörelse för regelverket kring intern styrning och kontroll 


Vid universitetsstyrelsens sammanträde 2016-12-09 gavs uppdrag åt 
förvaltningschefen att återkomma till styrelsen med en förvaltningsrättslig 
redogörelse för regelverket kring intern styrning och kontroll. Nedan följer en 
sådan redogörelse. 


Nationellt regelverk 


Universitetets uppdrag och hur verksamheten ska bedrivas framgår av såväl 
specifika uppdrag, som ges i exempelvis regleringsbrevet, som tillämplig nationell 
lagstiftning och lokala (av universitetet beslutade) regler. 


Myndighetsförordningen (SFS 2007:515) § 3 anger att myndighetens ledning 
ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs: 


- effektivt,
- enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap


i Europeiska unionen,
- så att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt och enligt


gällande rätt,


samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. 


Enligt Förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll (nedan kallad 
FISK) ska ledningen för Lunds universitet säkerställa en betryggande intern 
styrning och kontroll. Med styrning och kontroll avses den process som syftar till 
att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 
Myndighetsförordningen ovan. Processen omfattar: 


- Riskanalys inkl. värdering av risker.
- Kontrollåtgärder: att nödvändiga åtgärder vidtas för att kraven i


Myndighetsförordningen §3 ska kunna fullgöras.
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- Uppföljning och bedömning: den interna styrningen och kontrollen ska 
systematiskt och regelbundet följas upp och bedömas. 


 
Samtliga moment i processen ska dokumenteras så att det är möjligt att följa hela 
processen. Ekonomistyrningsverket anger i sina allmänna råd till FISKen att det 
bör finnas en sammanställning av myndighetens samlade risker som bedömts vara 
väsentliga för myndighetens förmåga att fullgöra sina uppgifter och nå sina mål. 
Sammanställningen bör även innehålla vidtagna och planerade åtgärder och hur de 
ska eller har följts upp och bedömts.  
 
Ledningen ska också i myndighetens årsredovisning lämna en bedömning avseende 
om den interna styrningen och kontrollen är betryggande  
 
Lokalt regelverk 
 
Tidigare gällde Riskvärderingsmodell för Lunds universitet och Riskpolicy för 
Lunds universitet. Vid internrevisionens granskning 2015 av universitetets arbete 
med intern styrning och kontroll rekommenderades att: 
 


- förenkla processen efter att syfte och ambitionsnivå fastställts utifrån 
interna och yttre förutsättningar, 


- integrera processen i verksamhetsstyrningen, 
- införa tydliga mål i planering och uppföljning av universitetets hela 


verksamhet 
 
Efter internrevisionens granskning påbörjades en utveckling av processen med 
bland annat syftet att integrera riskhanteringen i övrig verksamhetsstyrning.  
Universitetsstyrelsen informerades löpande under 2016 om detta arbete. Vid 
decembermötet 2016 antog universitetsstyrelsen ett reviderat Ramverk för intern 
styrning och kontroll vid Lunds universitet som uttryckligen anger att riskhantering 
ska vara en integrerad del av allt beslutsfattande inom universitetet. Riskhantering 
är inte enbart ett ansvar för universitetsledningen utan ett ansvar för alla 
ledningsfunktioner inom universitetets olika delar. Som mål för universitetet anger 
Ramverket: 


- De krav som ställs av regering och riksdag, framför allt genom 
Myndighetsförordningen (2007:515), Högskolelagen (1992:1434), 
Högskoleförordningen (1993:100) och regleringsbrev. 


- Målen i den strategiska planen och andra av universitetsstyrelsen 
fastställda mål. 


- Andra interna regelverk, såsom policyer, riktlinjer och beslut på olika 
nivåer. 


 
En annan del i utvecklingen av universitetets riskarbete är inrättandet av 
riskutskottet. Enligt universitetets arbetsordning ska riskutskottet ”vara 
universitetsstyrelsens beredande organ inför beslut om universitetsövergripande 
riskvärdering och bedömning av den interna styrningen och kontrollen. 
Riskutskottet ska även verka för förståelse och medvetenhet inom universitetet för 
övergripande risker”. 
 
För att få ett bättre underlag utifrån interna och yttre förutsättningar arbetar 
riskutskottet utifrån genomförd omvärldsanalys. 
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Eftersom arbetet med att vidareutveckla universitetets arbete med intern styrning 
och kontroll pågick under 2016 har riskarbetet inte kunnat integreras fullt ut  
i resursfördelningen för 2017. Givetvis ska universitetet säkerställa att identifierade 
risker hanteras och att målen uppnås, dvs att kontrollåtgärder vidtas. Från 2017 ska 
riskarbetet ske i enlighet med de nya regelverken och kommer därmed att 
integreras i verksamhetsplaneringen och vid behov även resursfördelningen 
framöver.  
 
 
 
 
 





		Redogörelse för regelverket kring intern styrning och kontroll
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Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2017-01-27 – 2017-03-30 


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse/ 
gäst/ 
adjungerad 


Anställd 
fr.o.m 


Luis Mundaca LTH Policyanalys Utlysning 2017-03-01 


Roger Barker Med fak Neurologi Gäst 2017-02-01 


Johan Bengzon Med fak Neurokirurgi Adjungerad 2017-02-01 


Sherilyn Fritz Nat fak Paleoekologi och 
paleoklimatologi 


Gäst 2017-01-17 


Anders Gudmundsson LTH Ergonomi och 
aerosolteknologi 


Befordran 2017-02-17 


Jan Johansson Med fak Kirurgi Adjungerad 2017-02-01 


Mikael Erlström Nat fak Berggrundsgeologi Adjungerad 2017-02-23 


Jeffery Atik Jur fak Civilrätt Gäst 2017-05-01 


Rosemary Rayfuse Jur fak Internationell miljörätt Gäst 2017-08-15 


Christine Rubertsson Med fak Reproduktiv, perinatal 
och sexuell hälsa 


Utlysning 2017-04-01 


Aylin Ahadi LTH Mekanik Befordran 2017-03-23 


Karin Östergren LTH Livsmedelsteknik Adjungerad 2017-05-01 


Peter Nilsson Jur fak Skatterätt Adjungerad 2017-03-30 


Bengt Hansson Nat fak Evolutionsbiologi Befordran 2017-03-30 
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Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2017. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 


Kvinnor 


 
 


Män 
17 st. 47 % 53 % 


Utlysningar 2 st. 1 st. 
Befordringar 1 st. 2 st. 


Kallelser - - 
Gäst 4 st. 2 st. 


Adjungerad 1 st. 4 st. 
 
 
Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2016. 


 
 
 


Kvinnor 


 
 
 


Män 
40 st. 45 % 55 % 


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


Kallelser 1 st. - 
 
 
Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2015. 


 
 
 


Kvinnor 


 
 
 


Män 
33 st. 27 % 73 % 


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


Kallelser - 1 st. 


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


33 st. 39 % 61 % 
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Ändring av kapitalförvaltningsföreskrift i anknuten stiftelse 


Bakgrund 
Placeringsföreskriften ifråga lyder idag ”Fondmedlen skall stå under konsistoriets 
förvaltning och vara placerade mot högsta bankränta hos Sparbanken Skåne, 
kontoret i Anderslöv.” Stiftelsens kapitalplaceringsföreskrift medför att den får 
mycket låg avkastning med dagens ränteläge. Det finns för närvarande egentligen 
ingenting som tyder på annat än att ett nytt ”normalränteläge” kommer att ligga 
betydligt lägre än vi varit vana vid. Oavsett ränteläge skulle stiftelsen över tid 
vinna mest på att kunna samförvaltas med flertalet övriga till universitetet anknutna 
stiftelser, eftersom det innebär både högre avkastning och lägre kostnader inte bara 
på kort sikt utan även om/när räntorna stiger. Ett upphävande av kapitalplacerings-
föreskriften möjliggör ekonomisk förvaltning gemensam med andra stiftelser och 
säkerställer att stiftelsen kan främja sitt ändamål. 


Stiftelsen Anna Nilssons fond för vetenskaplig forskning ansökte genom 
Stiftelseförvaltningen, efter beslut av Donationsstyrelsen, med ovanstående skäl 
om att få placeringsföreskriften upphävd, på så sätt att bisatsen önskades upphävd, 
för att den är uppenbart onyttig för stiftelsen. 


Kammarkollegiet är i det här ärendet av uppfattningen att ansökan om permutation 
måste komma direkt från förvaltarens högsta beslutande organ, Universitets-
styrelsen, och att det av denna dels ska framgå att man ansöker såsom förvaltare för 
stiftelsen och dels att lydelsen ”och vara placerade mot högsta bankränta hos 
Sparbanken Skåne, kontoret i Anderslöv.” ska upphävas. 


Förslag till beslut 


Universitetsstyrelsen beslutar att såsom förvaltare för Stiftelsen Anna Nilssons fond 
för vetenskaplig forskning ansöka om permutation av stiftelseförordnandets 
lydelse, där skrivningen ”…och vara placerade mot högsta bankränta hos 
Sparbanken Skåne, kontoret i Anderslöv.” ska upphävas. 


2017-04-06 


1 


Dnr V 2017/644 


PM med förslag till beslut 
Bilaga 8













		Ändring av kapitalförvaltningsföreskrift i anknuten stiftelse






 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 70 02, växel 046-222 00 00 
E-post susanne.kristensson@rektor.lu.se Webbadress www.lu.se 


Univers i te tss tyre lsen  


Uppdrag till och sammansättning av styrelsen vid Campus 
Helsingborg 


Vid Campus Helsingborg ska det finnas en styrelse. Nedan anges styrelsens 
uppdrag, tillsammans med förklarande kommentarer, och dess sammansättning. 
Beslut om mandattid och ledamöter fattas av rektor.  


1. Styrelsens uppdrag
− Att kontinuerligt utveckla verksamheten inom Campus Helsingborgs 


profil. Då styrelsen ska ha den samlade kunskapen om Campus 
Helsingborgs profil, om verksamhetens utveckling och det utbud inom 
kärnverksamheterna som finns, bör också styrelsen få i uppdrag att 
utveckla förslag till ny verksamhet. Styrelsen har inga mandat att fatta 
beslut i dessa frågor utan har möjlighet att förmedla sina förslag till de 
fakulteter inom vilka verksamheten faller.  


− Att samordna fakulteternas utbildnings- och forskningsverksamhet vid 
Campus Helsingborg. Samordningen avser att underlätta samarbete 
och undvika dubbelarbete mellan de olika verksamheterna på Campus 
Helsingborg. En styrelse med samlad kunskap om utbud och 
utvecklingsbehov (interna och externa) är grundläggande för att kunna 
skapa matchning gentemot resurser.  


Samordningen avser inte styrning av kärnverksamheterna. Sådan styrning faller 
under fakultetsstyrelsernas ansvar.  


− Att följa upp och utvärdera verksamheten mot Campus Helsingborgs 
specifika mål 


Uppföljning och utvärderingen ska ske kontinuerligt och avse hur verksamheten 
faller inom ramen för och uppfyller de campusspecifika målen. Styrelsen 
rapporterar till rektor och eventuella åtgärder med anledning av resultat av 
uppföljning och utvärdering ska beslutas av rektor som också kan föra frågan 
vidare till universitetsstyrelsen.  


Uppföljning och utvärdering avser inte innehållet i kärnverksamheterna eller 
aspekter av kvalitetssäkring. Uppföljning och kvalitetssäkring av utbildning och 
forskning faller under fakultetsstyrelsernas ansvar. 


− Att samverka med Helsingborgsregionens näringsliv, kommuner och 
andra organisationer 


2016-04-21 Dnr STYR 2017/536 
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Campus Helsingborg ska vara en nod för att etablera utbildnings- och 
forskningssamarbeten i Helsingborgsregionen. Campus Helsingborg ska också 
representera Lunds universitet i nordvästra Skåne.  


Samverkan kan bestå i att vara en länk mellan Lunds universitet i Helsingborg och 
det i Helsingborgsregionen omgivande samhället, en kontaktpunkt ”inifrån och ut” 
och vice versa. Styrelsen ska aktivt agera för att behålla och utveckla befintliga 
ömsesidigt givande kontakter, samt för att skapa nya kontakter. Detta i syfte att 
främja och utveckla utbildningen och forskningen vid Campus Helsingborg. Ett 
konkret exempel kan vara att utveckla möjligheter till verksamhetsförlagd 
utbildning inom till exempel läkar- och lärarutbildning.  


Rektor kan ge styrelsen för Campus Helsingborg ytterligare uppdrag. 


2. Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av följande ledamöter:


− Ordförande som utses av rektor för Lunds universitet 


− Rektor för Campus Helsingborg 


− Företrädare för de fakulteter som har betydande verksamhet på 
Campus Helsingborg. Rektor beslutar inför varje mandatperiod vilka 
dessa fakulteter ska vara.  


− Prefekterna för de institutioner som vid mandatperiodens början har 
största delen av sin verksamhet på Campus Helsingborg. Rektor 
beslutar inför varje mandatperiod vilka dessa institutioner ska vara.  


− 2 allmänrepresentanter 


− 3 studentrepresentanter 


Personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt. 


Detta beslut ersätter tidigare beslut fattat 2011-12-16 (Dnr HBG 2011/315). 
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