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Rapport MAX IV september 2019


MAX IV har idag 16 finansierade strålrör. Konstruktionskostnaderna och det mesta av 
driftskostnaderna för dem är fullt finansierade. Driften av anläggningen som helhet är 
dock ej fullfinansierad. I dagsläget saknas det 50 mnkr per år under perioden 2021-2023. 


I maj gjordes, på begäran av VR, en uppdatering av MAX IV:s strategirapport som 
sträcker sig fram till 2026. I denna uppdatering reviderades målet för 2023 till att ha 16 
driftsatta strålrör, och att ytterligare fyra till fem nya strålrör ska vara finansierade. År 
2026 är ambitionen att MAX IV ska ha 20-21 strålrör i drift och ta emot 2 000 externa 
användare om året. 


Ny direktör 


Ian McNulty utsågs till direktör för MAX IV-laboratoriet 1 september 2019. Han har 
sedan ett år tillbaka varit tillförordnad direktör.  


VR utvärdering 


I enlighet med Vetenskapsrådets (VR) särskilda villkor för bidrag till MAX IV 2019-2022 
genomförde VR i februari en andra utvärdering av MAX IV med fokus på infrastrukturens 
projektledning. Den efterföljande rapporten visade på stora framsteg inom 
projekthanteringen inom MAX IV jämfört med den första utvärderingen som 
genomfördes i juli 2018. Nästa utvärdering är planerad till november 2019. VR överväger 
hur ofta granskning av MAX IV ska göras i framtiden. Fokus för utvärderingarna kommer 
att fastställas inför vart enskilt tillfälle. 


Status strålrör 


Under 2019 har tre nya strålrör börjat ta emot externa användare från öppna 
utlysningar, sex strålrör är således för närvarande i reguljär drift. Ytterligare två kommer 
planenligt att gå i reguljär drift under det kommande halvåret. Redan under första 
halvan av 2019 har MAX IV tagit emot lika många externa användare som under hela 
2018. 


En utlysning för ansökningar från externa användare till tio av MAX IV:s strålrör öppnade 
i augusti med deadline den 17 september. Användare från denna utlysning tilldelas 
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stråltid mellan mars och augusti 2020. Jämfört med hösten 2019 kommer då ytterligare 
två strålrör finnas tillgängliga för reguljära användare. 
 
De två senast finansierade strålrörsprojekten är i slutfasen av design- och upphandling. 
Installationerna i ForMAX-projektet kommer starta nu i oktober och för MicroMAX 
framåt våren. Uppbyggnaden av strålröret ForMAX finansieras av KAW medan 
driftskostnaderna kommer att täckas av Treesearch, en samverkansplattform för 
forskning på nya material och specialkemikalier från skogen. Finansiering av uppbyggnad 
och drift av MicroMAX täcks av ett bidrag från danska Novo Nordisk Fonden. Båda dessa 
strålrör förväntas gå i drift 2022. 
 


Två av de initiala strålrörsprojekteten, BioMAX och HIPPIE, har avslutats i ekonomiska 
termer, dvs bidraget för uppbyggnad har förbrukats och vidare utveckling av dessa 
strålrör är avhängigt av externa finansieringskällor alternativt interna medel för s.k. 
upkeep.  Ytterligare några strålrörsprojekt kommer nå ekonomiskt avslut 2019.  
 


Finansiärer av driften 2019 


Bokslutet för 2018 innebar slutet på en femårig finansieringsperiod för driften av MAX IV. 
Med start 2019 gick vi in i en mer komplex driftfinansiering med ett större antal 
finansiärer än i föregående period. För 2019 ser driftsfinansieringen ut enligt nedan:   


 VR 310 MSEK 


 Lunds universitet 54 MSEK 


 Svenska universitet & högskolor 48 MSEK 


 Vinnova 15 MSEK  


 Formas 5 MSEK 


 Energimyndigheten 5 MSEK 


 Finlands Akademi 3,5 MSEK  


Utöver ovanstående har KAW beviljat ett femårigt anslag på totalt 75 MSEK för 
utbyggnad av datalagringskapacitet. Projektet startade den 1 juli i år och en 
projektledare har anställts för att driva detta projekt. 
 
Med start 2019 bidrar 14 svenska universitet till MAX IV:s driftkostnader inom ramen för 
den överenskommelse om medfinansiering som undertecknades i början av 2018. 
Omfattningen på kontant respektive in-kind bidrag har fastställts för 2019 och totalt har 
42,1 MSEK rekvirerats.  
MAX IV kommer erhålla in-kind bidrag till ett värde av 5,9 MSEK, varav LU bidrar med 
1,8 MSEK. MAX IV:s ledning för en fortsatt dialog med lärosätena om olika typer av in-
kind bidrag avseende kommande år. 
 
Driftsmedel har ännu inte betalats ut från Formas och Energimyndigheten. Kontakt är 
etablerad med båda finansiärer kring formalia om utbetalning. 
 
Finska Akademin har beslutat att bidra till MAX IV:s drift med 350 KEUR årligen för 
perioden 2019-2021. Kontakt är etablerad kring formalia om utbetalning. 
 


Prognos driftsekonomi 2019 


Arbete med bokslut och prognos för tertial 2 pågår i skrivande stund och för laboratoriet 
som helhet pekar prognosen mot ett resultat i enlighet med det budgeterade.  
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Rekrytering 


Rekryteringarna ligger något efter plan för 2019. Årets personalbudget uppgår till cirka 


40 personer fördelat över året och utöver dem tillkommer ersättningsrekryteringar. 70 % 


av nyrekryteringarna är initierade. Antalet nyrekryteringar kommer att minska under 


kommande år inom ramen för vår driftsbudget. 


 








RQ20 - projektet  


PM 


2019-09-09


Lägesrapport om RQ20-projektet 


Denna informationspunkt tas upp för att RQ20-projektet är en viktig fråga för hela 
universitetet och universitetsstyrelsen har efterfrågat en lägesrapport. 


Arbetet med RQ20 fortskrider enligt den projektplan som fastslogs av rektor i mars 
2019 (bifogas). 


Utvärderingsprocessen består av olika delar. Under våren utarbetades ett 
självvärderingsunderlag, som spreds till de 150 utvärderingsenheterna före 
sommaruppehållet. Arbetet med självvärderingarna har inletts på enheterna. 
Underlaget för självvärderingen finns som bilaga till projektplanen. 


Under hösten färdigställs underlagen om enheternas finansiella villkor 
(fördelningen av medel till utbildning, forskning på statsanslag respektive externa 
anslag) samt publiceringsanalys (bibliometri). Dessa underlag sprids till enheterna 
tidig oktober, och bildar ett ytterligare underlag till självvärderingarna. 


Vidare har rekrytering av cirka 200 rådgivare (bedömare) genomförts under 
sommaren, och arbetet är snart slutfört. 165 har accepterat (per 1 
september). Ytterligare 36 ska rekryteras och de förfrågningarna ligger ute. 
Könsfördelningen är sådan att en tredjedel kvinnor har tillfrågats, och i 
nuläget är 27 procent av de som accepterat kvinnor. Siffran är jämförbar 
med fördelningen i Uppsalas utvärdering KoF17 och RED19 vid Göteborgs 
universitet. 


RQ20:s bakgrund och genomförande har presenterats för prefektgruppen i maj 
2019, och samtliga anställda vid universitetet bjöds in till en presentation i 
början av september 2019. 


Vidare planeras för närvarande utformning och uppdrag av fem specialpaneler, 
deras uppdrag och sammansättning. Dessa paneler ska behandla universitetets 
ledningsfunktion, rekrytering, samverkan, infrastruktur samt stora och breda 
forskningsområden. Panelerna rekryteras under oktober 2019. 
Avsikten är att de ska besöka Lund under våren 2019, dock inte samma vecka som 
de 35 ämnespanelerna (4-8/5). 


Bilaga: projektplan 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Telefon 046 222 73 20, 0725 43 49 39 E-post mats.benner@fek.lu.se


Bilaga 8







PROJEKTPLAN RQ20  
 
FINAL VERSION 190508/MB, FS 
 
RQ20 har till uppgift att ge en bild av hur väl forskningen vid Lunds universitet står sig i 
en internationell jämförelse. Utvärderingen ska framför allt blicka framåt genom att 
identifiera styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter, i universitetets olika 
forskningsmiljöer och i dessa miljöers aggregerade organisationsformer - exempelvis 
institutioner och fakulteter.  
 
Syftet med RQ20 är därför att skapa ett rådgivande underlag för framtiden, på basis av en 
genomlysning av villkoren inom universitetets olika forskningsmiljöer. Slutsatserna från 
RQ20 skall också ge rekommendationer kring hur de olika ledningsnivåerna inom 
universitetet (institutioner, fakulteter och central ledning), var för sig och sammantaget, 
kan bidra till att uppnå högt ställda kvalitetsmål. 
 
 
Varför RQ20? – ett övergripande perspektiv 
 
När Lunds universitet för första gången genomförde en större samlad 
forskningsutvärdering 2008, var syftet att skapa  en bild av var universitetet befann sig i 
det internationella forskningssystemet och att identifiera hur mycket av verksamheten 
som höll internationellt erkänd nivå. Panelerna hade till främsta uppgift att syna 
kvaliteten som den uttrycktes i aktiviteter, publikationer, genomslag och framtida planer.  
 
Huvudfrågan för RQ08 är fortfarande aktuell. Det är alltjämt av avgörande betydelse att 
förstå var Lunds universitet samlat befinner sig i en internationell jämförelse och hur väl 
universitetets forskare syns inom olika forskningsfält. 
 
Samtidigt har andra betydelsebärande teman tillkommit för ett universitet som betraktar 
sig som ett internationellt ledande lärosäte. Ett gäller att säkra de långsiktiga 
förutsättningarna för kvalitet. Om enbart dagsläget bedöms blir analysen 
tillbakablickande, eftersom dagens publikationer och genomslag är resultatet av arbete 
som sträcker sig 5-10 år tillbaka i tiden. Det gäller därför att identifiera hur väl rustad 
verksamheten är för framtiden. Det handlar i så fall om att värdera framtidsplaner, 
organisationsformer, former för finansiering och rekrytering, liksom det sätt på vilket 
universitetets formella ledarskap samspelar med verksamheten i stort. Ett ytterligare 
element här är användningen av institutionella jämförelser, för att värdera hur 
universitetet som helhet utvecklas i jämförelse med relevanta referensuniversitet i 
världen.  
 
En central aspekt av RQ20 är därför att syna hur väl universitetet – som helhet och i sina 
olika delar - är rustat för att nå stort genomslag och för att förnya och utveckla 
forskningen.   
 
Ytterligare andra angelägenheter har tillkommit sedan 2008 års utvärdering. Dit hör 
relationen och utväxlingen mellan forskning och andra uppgifter. Lunds universitet 
bekänner sig, likt många andra stora och breda universitet, till idealet om integrerade 
miljöer, där forskning av hög kvalitet ska samspela med utbildning och samverkan av 







likaledes hög kvalitet. Forskningsprofiler och forskningskvalitet måste därför ses i ljuset 
också av universitetets åtaganden inom utbildning och samverkan. Ledande universitet 
förväntas inte enbart bedriva forskning av högsta kvalitet  utan också lämna bidrag till 
hanteringen av olika samhällsmål. En viktig del av RQ20 blir då att belysa relationen 
mellan kvaliteten inom forskningen å ena sidan och universitetets samhälleliga nätverk, 
dess samverkansformer och modeller för att finansiera och organisera större 
probleminriktade aktiviteter å  andra sidan.  
 
Uppgiften för de i RQ20 tillknutna externa bedömarna är tydligt inriktad mot rådgivning 
och  konstruktiv återkoppling på forskningsmiljöernas bedömningar av sin nuvarande 
ställning och deras planer och strategier för att utvecklas vidare.  Bedömarna/rådgivarna 
ska lyfta fram styrkor och svagheter och – inte minst – möjligheterna att stärka kvaliteten 
och utvecklingskraften i forskningen.  
 
RQ20 genomförs samtidigt med att den svenska universitetspolitiken blivit alltmer 
inriktad mot att utveckla och bedöma lärosätenas kvalitetsarbete, främst i UKÄ:s regi och 
med samlad respons från SUHF. De ramverk som UKÄ och SUHF tagit fram pekar på 
betydelsen av egeninitierade inventeringar och utvärderingar. Där fyller alltså RQ20 en 
tydlig uppgift. Därutöver tar RQ20 ambitionen längre. Tanken är att belysa och kritiskt 
värdera verksamhetens kvaliteter och ambitioner och hur de kan utvecklas vidare.  
 
Att stärka de kollegiala mekanismerna: RQ20:s varför 
 
När de minsta beståndsdelarna i en utvärdering, i RQ20 kallade forskningsmiljöer, 
erhåller uppdraget att utföra en självvärdering som sedan ska följas av extern bedömning 
och återkoppling, innebär detta en ytterligare arbetsbelastning utöver en redan späckad 
universitetsvardag.  
 
Hur kan då en utvärdering som RQ20 motiveras?  Vår utgångspunkt är att RQ20 bygger 
på den egna nyttan: självvärderingen ska kunna användas direkt av de utvärderade 
miljöerna (och av fakulteterna och universitetsledningen) för planering, för 
verksamhetsbeskrivningar och som underlag för medelsansökningar både internt och 
externt. RQ20 är inget främmande element i forskningsmiljöerna; den bygger på sådant 
som miljöerna redan gör, men samlar och systematiserar det och öppnar det för en 
kollegial blick av externa rådgivare 
 
Syftet med utvärderingen är därför, som även nämnts i ingressen ovan, att skapa ett 
underlag för den framtida verksamhetens utveckling. Vidare är ambitionen att RQ20 ska 
kunna lägga grunden för ett fortsatt arbete med granskning och återkoppling av det egna 
arbetet med planering, rekrytering och andra centrala uppgifter för att på så sätt stärka 
forskningsmiljöerna. 
 
I instruktionen till såväl forskningsmiljöer som till externa rådgivare framgår att RQ20 
utmärks av en konstruktivt syftande självdeklaration, genomförd i en öppen process inom 
enheten. Avsikten är att lyfta fram goda saker men också negativa erfarenheter, svåra 
saker och förväntningar. Rådgivarna förväntas hantera detta förtroende på ett 
respektfullt sätt och i sina rapporter utgå från dessa självbeskrivningar och 
självreflektioner, även om de också måste kunna arbeta utifrån mer generella normer och 
kvalitetsförväntningar.  







 
Syftet är alltså inte att jämföra forskningsmiljöerna, eller att sätta betyg på var och en av 
dem; det är istället att komma med konstruktiva synpunkter på förbättringar och 
erkännande av redan uppnådda framgångar. I RQ20 inkluderas inte heller direkta 
finansiella fördelar eller fördelningsinstrument. Syftet är att genomlysa villkoren i de 
specifika enheterna, och att dra slutsatser på panelnivå respektive samlad 
universitetsnivå. I det ingår rekommendationer kring hur de olika ledningsnivåerna, var 
för sig och sammantaget, bidrar till att uppnå dessa mål. Dock kvarstår frågan om hur 
självvärderingarna och rådgivarnas arbete ska kunna föras vidare: Förslagsvis ges 
rådgivarna i uppgift att summera, för var och en av forskningsmiljöerna, styrkor, 
svagheter och eventuella förslag till omprioriteringar, vilket lämpligen ligger till grund för 
återrapportering och uppföljning på några års sikt, som ett led i  ledningsarbetet på 
samtliga nivåer.  
 
Att utvärdera forskningsmiljöer: RQ20:s hur 
 
Avsikten är att bygga upp utvärderingen kring  sammanhängande forskningsmiljöer 
(Units of Assessment, UoA). och fånga in dem och deras aktiviteter i lättbegripliga och 
informativa former.  Det betyder att en viktig uppgift tidigt i processen med RQ20 är att 
identifiera dessa miljöer så att deras aktiviteter kan illustreras och analyseras på ett 
meningsfullt sätt. Forskningsmiljöer definieras som ämnen, i vissa fall institutioner, i 
andra fall avdelningar, i åter andra fall större forskargrupper eller forskningsteman. 
 
Vi utgår vidare från att 35 större enheter - paneler - ska definieras, som inom sig rymmer 
4-8 forskningsmiljöer och att externa rådgivare knyts till varje panel. Forskningsmiljöer 
och paneler beskrivs närmare nedan. 
 
Vad är en forskningsmiljö? 
  
Forskningsmiljöerna definieras primärt av fakulteterna och kan i vissa fall vara stora och 
breda (som kan vara svåra att bryta ned i mindre enheter) och i andra fall tydligt 
avgränsade. Definitionen av forskningsmiljöerna görs av fakulteterna i samråd med 
RQ20-kansliet. Vi förväntar oss att forskningsmiljöerna ska vara homogena med hög 
igenkänningsfaktor för de berörda, men inte alltför små. Fakultetsövergripande 
verksamhet kan i flera fall också komma att påverka definitionen av forskningsmiljöerna. 
 
 
Vad är en panel?  
 
Begreppet panel används i denna projektbeskrivning för såväl en aggregerad grupp av 
forskningsmiljöer under självvärderingsfasen (35 stycken) som för samma grupp av 
forskningsmiljöer under den externa bedömningsfasen. Under den externa 
bedömningsfasen introduceras  även fem specialpaneler, se nedan.  
 
Vi tänker oss att de 35 forskningsmiljöpanelerna vanligen inom sig rymmer 4 till 8 miljöer 
och därmed ungefär 20-25 lärare/forskare per miljö; detta är sett i medeltal och 
variationer av olika storlek är naturliga och relaterade till fakulteternas 
verksamhetsmodeller.. Panelerna ryms vanligen inom en fakultet, men i vissa fall kan det 
tänkas att en panel delas mellan fakulteter, exempelvis för ämnen som skär över 







fakultetsgränserna. Panelerna bör av nödvändighet vara storleksbaserade på basis av 
omsättning och personal. Vi räknar med en omsättning per panel på cirka 200 miljoner 
kronor, motsvarande cirka 100-150 lärare/forskare per panel. Det skulle i enlighet med 
aktuell statistik över fördelningen av forskande personal (se tabell nedan) ge 9 paneler 
för LTH, 8-9 för medicin, 6 för naturvetenskap, 3-4 för samhällsvetenskap, 3 för 
humaniora, 2 för Ekonomihögskolan, 1 vardera för juridik, de konstnärliga högskolorna 
och MAXIV medan delorganisationer inrymda i USV inkorporeras i tillämpliga 
fakultetspaneler. Det slutliga antalet paneler per fakultet och deras indelning i 
forskningsmiljöer avgörs i samråd med respektive fakultetsledning. 
 


 
 
I den externa utvärderingsfasen räknar vi med att 4-6 externa rådgivare  anlitas per panel 
för de 35 + 5 panelerna. Ordföranden i respektive panels rådgivandegrupp är central och 
bör ha ansvar för panelens samlade rapport. Ordförande bör rekryteras tidigt i processen 
utifrån erfarenheter av att leda och/eller utvärdera större enheter (inom universitet, 
forskningsråd, myndigheter etc.). Ordförandegruppen bör samlas i god tid innan 
platsbesöket för en genomgång av universitetets förväntningar, arbetssätt, finansiering, 
specifika villkor i det svenska forskningspolitiska systemet och liknande. Ett skriftligt 
underlag kommer att utarbetas under 2019 och tillställas ordförandena liksom övriga 
medlemmar (panelister)  i de rådgivandegrupperna. 
 
Grupperna av rådgivare ska vara sammansatta på ett sådant sätt att den har en rimlig 
täckning av forskningsmiljöernas ämnesområden, men också  så att det blir  möjligt att 
göra bedömningar  av andra områden än de egna specialiteterna - vi tänker oss alltså att 
varje forskningsmiljös område bör motsvaras av åtminstone en panelist med 
specialkompetens inom detta område. 
 
Varje panels rådgivande grupp föreslås vanligen ledas av nordisk forskare för att 
tillförsäkra förståelse för nordiska organisatoriska och finansiella villkor. I övrigt 
eftersträvas en jämn rekrytering av panelister, med en blandning av nordiska, europeiska 
och utomeuropeiska representanter. För specialpanelerna kan en bredare ansats 
tillämpas vid rekryteringen, där också andra erfarenheter än rent forskningsmässiga 
efterfrågas. Frågor rörande jäv, ålders- och könsbalans bör naturligtvis också beaktas vid 
urvalet, och RQ20-kansliet avgör slutligt vilka personer som ska sitta i panelerna (efter 
förslag från forskningsmiljöerna). 
 
 
 
 
 
 
 







Specialpaneler 
 
Utöver de 35 panelerna identifierar vi fem specialpaneler som får till uppgift att belysa 
specifika temaområden (se även figur nedan). 
 
Ett sådant gäller organisation och ledarskap. Forskningsmiljöernas arbetsvillkor påverkas 
av organisation och ledning inom institutioner, fakulteterna och universitetet centralt, 
och en viktig uppgift är att klarlägga hur detta samspel ser ut och hur det skulle kunna 
utvecklas framgent. Lunds universitet har pendlat mellan olika organisatoriska ideal, från 
decentralisering till centralisering, specifika lösningar för nya områden och betoning på 
linjeorganisation. Denna panel får till uppgift att göra reflektioner kring universitetets 
organisation och struktur, och på vilket sätt de kan utvecklas framöver, och kring 
forskningsrelevant administration (exempelvis kring forskningsservice och 
publiceringsanalys). Denna panel har också till uppgift att reflektera kring hur väl Lunds 
universitet sammantaget står sig i jämförelse med andra universitet med likartade villkor 
med avseende på finansiering och organisatoriska styrning (till exempel Köpenhamn, 
Edinburgh, Heidelberg, Leiden) 
 
Miljöerna verkar i sammanhang av tvärgående och universitetsgemensamma resurser – 
bland annat kring särskilt utpekade så kallade stora och tvärvetenskapliga 
forskningsmiljöer, men också andra initiativ för att stärka det tvärdisciplinära samarbetet. 
Lunds universitet härbärgerar ett stort antal sådana miljöer (exempelvis så kallade 
Strategiska forskningsområden, SFO) och en viktig uppgift är att belysa hur villkoren för 
samverkan mellan dessa och övriga forskningsmiljöer ser ut, hur den leds, organiseras 
och möjliggörs. Vi föreslår att en specifik panel får till uppgift att belysa stora och 
tvärvetenskapliga forskningsmiljöers funktion och deras samspel med universitetets 
övriga forskningsverksamhet. 
 
Uppsättningen av infrastrukturer  inom mycket vida fält är ett annat utmärkande drag för 
Lunds universitet. Det handlar inte enbart om MAX IV (som får en egen panel) utan om 
större ansamlingar av avancerad infrastruktur inom biomedicin och teknik- och 
naturvetenskaperna, liksom inom delar av humaniora och samhällsvetenskap. Det är 
därför av avgörande betydelse att utvärdera hur väl dessa infrastrukturer kan nyttjas av 
de olika forskningsmiljöerna och hur samspelet mellan miljö och infrastrukturer 
fungerar, inklusive ledning och styrning. Vi föreslår att en specifik panel inrättas för att 
värdera samspelet mellan forskningsmiljöer och infrastrukturer liksom formerna för 
organisation av infrastrukturer.  
 
Samverkan mellan LU och omgivande aktörer är en viktig del av många 
forskningsområden inom Lunds universitet, och utan att göra en utvärdering av 
samverkan i sig, vilket är en uppgift större än vad som ryms i denna utvärdering, föreslår 
vi en tvärgående analys av villkoren för samverkan – inklusive stöd och finansiering från 
universitetets ledningsnivåer – som görs av en specifik panel. En viktig aspekt är att 
samverkan ska analyseras i relation till forskningskvalitet: uppgiften är att belysa när och 
hur samverkan givit impulser till stärkt forskningskvalitet, till exempel i form av tillgång 
till nya forskningslinjer, infrastruktur, resurser, utbyte av personal och liknande.  
 
Denna panel får  till uppgift att göra universitetsövergripande observationer kring 
samverkansuppgiftens organisation, ledning, genomförande och finansiering och 







anknytning till samhällsförändring. Sådana utmaningar är en naturlig del av ett ledande 
universitets samtidsuppdrag, uttryckt exempelvis i EU:s missions och  i FN:s 17 
utvecklingsmål. Panelen bör se på hur denna typ av samhälleliga utvecklingsmål 
reflekteras i universitetets verksamhet, och om, och i så fall på vilket sätt, de kan vara 
kvalitetsdrivande.  
 
Särskild vikt bör dessutom ägnas frågor om rekrytering av forskare på alla nivåer. Varje 
forskningsmiljö och varje panel har instruktionen att belysa rekrytering in i (och ut ur) 
miljöerna, men frågan om rekrytering och förnyelse – både den som är initierad av egen 
kraft och den som svarar emot utlysningar av olika slag – är av sådan samlad vikt, inte 
minst vad gäller karriärtjänster av typ ”tenure track” att vi föreslår att en särskild 
tvärgående panel får belysa den.  
 


 
 
 
Figur: Översikt över panelstruktur för RQ20 med nationell jämförelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
En stegvis ansats: RQ20:s metod 
 
Utvärderingsarbetet indelas i tre delsteg: A) Planeringsfas, B) Självvärdering och C) Extern 
Utvärdering.  
Delstegen kommer att bli delvis överlappande men grovt beräknas en termin per delsteg 
med start vårterminen 2019.  
 
Tidplan för RQ20 
 
RQ20-processens tre faser (planeringsfas, självvärdering och panelutvärdering) pågår 
under perioden 15/1 2019 – 15/6 2020, se figur nedan. Efter avslutningen av 
panelutvärderingsfasen överlämnas rapport till universitetsledningen. Då hösten 2020 
utgör nuvarande lednings sista verksamhetstermin kommer härmed RQ20 att kunna 
utgöra en brygga mellan befintlig och kommande ledning. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
A) Planeringsfasen – upplägg i tre steg: 


 
• I det första steget ska forskningsmiljöerna och panelerna  definieras – en process 


som involverar ett samråd mellan RQ20:s ledning, referensgrupp och fakulteterna. 
 


• I det andra steget ska ett antal utvärderingsdimensioner identifieras och 
formuleras, som underlag för enheternas självvärdering.  


 
• I det tredje steget ska basfakta om enheternas finansiering och verksamhet tas 


fram, för reflektion inom enheterna och underlag för kommentarer i 
självvärderingen men också som underlag för panelerna.  
 
Självvärderingen – och därmed också panelernas bedömningar – utgår alltså  
delvis från basdata som tas fram av RQ20-kansliet i samarbete med 
stödfunktionen.  
 
Dessa basdata ska vara enkla, lättförståeliga och säga något av betydelse för en 
förståelse av forskningsmiljöernas arbetsvillkor: 


 
o Forskningsresurser (intäkter och utgifter 2018) 
o Relationen mellan utbildningsfinansiering (vg 11) intern (vg 21) och 


extern finansiering (vg 35, år 2018) 
o Sammansättning av personal (antal professorer, lärare, forskare, 


doktorander) 
 


I basmaterialet ska också ingå en publiceringsprofil på forskningsmiljönivå för 
femårsperioden 2014-2018.. Den kan täcka in såväl produktivitet som genomslag, 
i genomsnitt och som andel av mest citerade publikationer inom området. Varje 
utvärderingsenhet bör få möjlighet att ta ställning om bibliometrisk analys är 
tillämpbar på dess område och om det i så fall ska ingå i basmaterialet.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
B) Självvärderingen - Uppläggning 


 
Följande element bör finnas i uppdraget att göra en självvärdering (som alltså ges till 
forskningsmiljöerna, som sedan får organisera arbetet efter eget gottfinnande). En mera 
ingående beskrivning av miljöernas uppgifter kommer att ges i ett appendix till denna 
projektplan, och utdelas innan sommaruppehållet 2019. 
 
Format: max 7000 ord [40000 tecken].  
 
Miljöerna får som underlag  en sammanställning av publiceringsmönster byggd på 
LUCRIS, kompletterat med en citeringsprofil byggd på SciVal – en citeringsprofil som 
täcker ämnesområden snarare än specifika miljöer.  
Enheterna får också en sammanställning av ekonomiska basfakta (forskningsvolym 
relativt utbildningsuppdrag samt balans mellan intern och extern finansiering) under 
samma femårsperiod. Den exakta avgränsningen av de ekonomiska basdata avgörs 
senare; de kommer dock sannolikt att ligga på institutions- eller avdelningsnivå. 
 
Basfakta behöver inte kommenteras i sig men ska genomsyra kommentarerna kring 
självvärderingens teman, och kan på lämpligt sätt åberopas för att beskriva 
forskningsmiljöns nuvarande verksamhet och villkor.  Nedan beskrivs självvärderingens 
teman. Självvärderingen är under utarbetande och delas senare. 
 


• Det första temat är en sammanfattande analys av verksamheten, i form av en 
kortfattad SWOT-analys och en beskrivning av vilken eller vilka andra 
forskningsmiljöer (inom ämnet, inom eller utom landet) som forskningsmiljön 
betraktar som användbara jämförelsepunkt(er).  
 


• Det andra temat behandlar ledarskap och organisation. Här är avsikten att få en 
bild av hur enheterna identifierar långsiktiga mål och ambitioner för sin 
forskningsverksamhet, inklusive former för uppföljning av dem. Under detta tema 
får forskningsmiljöerna möjlighet att reflektera över hur forskningsverksamheten 
leds, organiseras, hur resurser fördelas, hur hanteringen av 
forskningsfinansieringssystemet på olika nivåer (råd, myndigheter, EU, 
internationellt) ser ut, samt utformningen av modeller och ambitioner för 
rekrytering. Hit hör också reflektioner kring samspelet mellan miljö och formell 
(linje-)organisation, vilka möjligheter och hinder den skapar.  


 
• Det tredje temat benämns kollegial kultur. Här får enheterna möjlighet att beskriva 


och reflektera kring hur de är organiserade för att säkra och stärka kvaliteten inom 
forskningen, till exempel genom seminarier, gäster och inbjudningar, 
användningen av rådgivande grupper och kollegiala jämförelser, interna former 
för granskning och utveckling av forskningsarbeten, projekt och ansökningar, 
samt formandet av forskningsnätverk och utbyten runt miljön.  


 
• Det fjärde temat rubriceras forskningens ekosystem, och ägnas framför allt åt hur 


forskningen knyter an till andra uppgifter, som utbildning på grundläggande och 
avancerad nivå (inklusive forskarutbildning), samverkan med partner utanför 
universitet, nyttiggörande i olika former och relation till samhällsutmaningar. 







Syftet här är alltså att belysa hur forskningens kvalitet knyter an till andra 
uppgifter inom och utom universitetet, och vilka effekter som skapas i en växelvis 
påverkan: exempelvis hur samverkan används för att utveckla nya forskningsfält 
och mobilisera resurser, för att stärka rekryteringen, och hur relationen mellan 
forskningsprofiler och utbildningsutbud är gestaltad. 


 
• En särskild punkt i självvärdering bygger på enheternas relation till de olika 


temaområdena inom RQ20, i den mån de inte täckts in tidigare (ledning, 
samverkan, infrastruktur, tvärvetenskap och starka miljöer, rekrytering). 
Frågorna här får alltså utformas för varje specifikt tema, och gäller sannolikt 
framför allt områdena ledning (enhetens relation till universitetets olika 
ledningsnivåer, fakulteter och centralt, och på vilket sätt dessa verkar stödjande 
för forskningskvaliteten), relationen till Lunds universitets ansamlingar av 
infrastruktur – vilka nyttjas, hur ser formerna för detta nyttjande ut, hur kan det 
utvecklas – samt tvärvetenskap och starka miljöer, där enheterna får möjlighet att 
kommentera hur deras verksamhet knyter an till något av universitetets utpekade 
starka områden [SFO, Linné och liknande]. 


 
• Avslutningsvis finns utrymme för egna kompletterade reflexioner och ett block av 


frågor om den interna processen: hur lades arbetet upp, hur engagerades 
personalen, hur skrevs rapporten, vilka var förväntningar före, under och efter 
RQ20.  


 
 


C) Panelutvärderingen – Förslag till uppläggningen följer 
 
 
 
 
NOT: 
Projektplanen för RQ20 är ett levande dokument  och kan komma att revideras ytterligare 
efter samråd med universitetets och fakulteternas ledningar. 
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Rektor  


Fortsatt arbete med Lunds universitets etablering på Brunnshög 
inom Science Village Scandinavia (SVS)


Vid styrelsens sammanträde 24 september kommer projektledare Olle Söderman 
att redogöra för det arbete som gjorts under 2019 rörande Lunds universitets 
etablering på Brunnshög inom SVS. Styrelsen föreslås därefter fatta beslut om det 
fortsatta arbetet. 


Bakgrund 
Det är strategiskt viktigt för Lunds universitet att etablera verksamhet i anslutning 
till forskningsanläggningarna MAX IV och ESS på Brunnshög. 


Universitetsstyrelsen beslutade 14 december 2018, baserat på rapporten från 
beredningsgruppen LU@SVS att en etablering av verksamhet enligt scenario 2 
inleds, att arbetet med att utreda hur möjligheterna för en etablering av scenario 3 
kan skapas och att granska hur sammanflätning av forskning och utbildning kan 
förbättras oavsett scenario. 


Rektor fick samtidigt i uppdrag att, i samråd med projektgruppen, senast till 
styrelsemötet den 24 september 2019 framlägga ett förslag till handlingsplan för 
genomförande av arbetet, inklusive översiktliga tider för framtida erforderliga 
styrelsebeslut.  


En projektgrupp bestående av prof. Olle Söderman, prof. Knut Deppert, 
projektledare Carina Jensen och lokalplanerare Malin Gülich formerades i början 
av 2019. Till projektledare utsågs prof. Olle Söderman.  


Projektgruppen har inkommit med en rapport som redogör för arbetsgruppens 
arbete under 2019 samt ett förslag till handlingsplan för det fortsatta arbetet fram 
till december 2020 (se bilagor). 


Styrelsen föreslås besluta att: 


- uppdra åt projektgruppen för Lunds universitets etablering på Brunnshög inom
SVS att i december 2020 för styrelsen presentera ett lokalprogram som kan ligga
till grund för upphandling av hyresvärd


- uppdra åt projektgruppen att ta fram underlag så att styrelsen senast vid sitt
sammanträde i juni 2020 kan fatta beslut om etablering på Brunnshög inom SVS
ska ske enligt scenario 2 eller scenario 3,


- projektgruppen ska rapportera hur arbetet framskrider vid samtliga styrelsemöten
t o m december 2020.


2019-09-12 


1 PM med förslag till beslut Dnr STYR 2018/654 


Bilaga 6
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Bilagor 


- Rapport från projektgruppen för Lunds universitets etablering på 
Brunnshög inom SVS 2019-09-05


- Förslag till handlingsplan för det fortsatta arbetet med Lunds 
universitets etablering på Brunnshög inom SVS 
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Lunds universitets etablering i Science Village Scandinavia. Projektgruppens 
rapport. 


  


Bakgrund 


Denna rapport utgår ifrån att läsaren är insatt i Lunds universitets planering för 
etablering av verksamhet i Science Village Scandinavia och  tidigare rapporter i 
ämnet.   


En projektgrupp har under våren arbetet med det som Universitetsstyrelsen 
beslutade den 14 december 2018 (STYR 2018/2003) och arbetet redovisas nedan 
under respektive uppdrag: 


1. att inleda en etablering av forskningsverksamhet enligt scenario 2 och  


2. samtidigt fortsätta arbetet med att utreda hur möjligheter för en 
etablering av scenario 3 kan skapas, samt  


3. granska hur sammanflätning av forskning och utbildning kan förbättras 
oavsett scenario, 


4. vidare ge rektor i uppdrag att, i samråd med projektgruppen,  


senast till styrelsemötet den 24 september återkomma till styrelsen med förslag 
till handlingsplan för genomförande av arbetet, inklusive översiktliga 
tidpunkter för erforderliga styrelsebeslut. 


 


För att leda arbetet enligt ovan tillsattes en projektgrupp bestående av prof. Olle 
Söderman, prof. Knut Deppert, projektledare Carina Jensen samt lokalplanerare 
Malin Gülich. Till projektledare utsågs prof. Olle Söderman enligt rektorsbeslut 
STYR 2019/448. Studentrepresentanter och fackliga företrädare har beretts tillfälle 
att delta i möten under våren.  


Projektgruppen redogör i denna rapport för arbetet under 2019 (till och med 
augusti 2019) 
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1. Uppdrag att inleda en etablering av forskningsverksamhet enligt 
scenario 2 


Etableringsarbetet inleddes bland annat med en kick-off för alla närmast berörda 
verksamheter, för att informera om processen för att ta fram 
verksamhetsbeskrivningar. Lunds universitets rektor och berörda dekaner 
redogjorde också för sina tankar om etableringen. Även LINXS presenterade sin 
verksamhet.  
Arbetet är en iterativ process som kräver både gemensamma och enskilda möten 
och aktiviteter med verksamheterna. Processen är pågående och under våren 
fokuserades arbetet på de enskilda verksamheternas beskrivningar. Arbetet med en 
samlad verksamhetsbeskrivning har påbörjats under våren och kommer att fortsätta 
under hösten.  


Dessa innehåller:  


• nuvarande verksamhet och lokalsituation 


• framtidens verksamhet och lokalbehov samt effekter av förändringar 


• omfattning och krav på de nya lokalerna 


• personalsituation: nuvarande och framtida 


• studentsituation: nuvarande och framtida  


 


Målet med den samlade verksamhetsbeskrivningen är att skapa ett 
upphandlingsunderlag för att kunna genomföra en upphandling av hyresavtal men 
också att identifiera möjligheter och risker vid en omlokalisering av verksamheter  
Arbetet med finansiering, både av hyresökningar pga. flytt och investeringar i 
infrastruktur, har initierats inom verksamheten. NanoLund har framställt en 
presentation av sina behov, vilket bör göras vid samtliga verksamheter. LU bör 
arbeta för en nationell finansiering av de delar som direkt gynnar ett 
nationellt/internationellt samarbete kring de stora anläggningarna. Detta arbete 
ligger utanför projektgruppens uppdrag. 


 


I rapporten LU@SVS (STYR2018/654) beskrivs de verksamheter som i nuläget 
ska inleda en etablering. Där nämns även verksamheter vid kemiska institutionen 
som kräver en fördjupad utredning för att definiera vilka av dessa som är 
materialvetenskapligt relevanta, och därmed aktuella för etablering på Brunnshög. 


Arbetet är initierat och avslutas under HT2019. I nuläget kan sägas att det i 
huvudsak berör verksamheter vid CAS och i volym blir mindre än etableringen av 
verksamhet från fysiska institutionen. 


 


Erfarenheter kring etablering av verksamhet i Albano, ett nytt campusområde vid 
Stockholms universitet, har inhämtats av KTH och Stockholms universitet. Det har 
skett genom telefonintervjuer med representanter för respektive verksamhet som 
ska etablera verksamhet i Albano. KTH etablerar liknande verksamhet på Albano 
som LU planerar på Brunnshög och är kan därför vara mer intressant för fortsatt 
erfarenhetsutbyte än Stockholms universitet som främst etablerar verksamhet från 







 
 
 3 
andra fakulteter. 
 


LINXS framtida verksamhet är av central betydelse för att optimera de möjligheter 
de stora anläggningarna ger forskare vid Lunds universitet. Projektgruppen menar 
därför att LINXS framtida etableringsplaner bör så långt möjligt samordnas med 
LUs etablering på Brunnshög. 


 


Fånga upp möjligheter till framtida om- och samlokalisering 


Under de intervjuer som genomfördes under arbetet med LU@SVS rapporten 
under 2018 framkom det exempel på verksamheter vars lokalsituation berörs av en 
etablering i Science Village. LU Byggnad ser löpande över universitetets 
lokalbehov och det ingår därför som en naturlig del i analys av 
verksamhetsbeskrivningarna att även kartlägga direkt och indirekt berörda 
verksamheter.  


 


2. Uppdrag att fortsätta utreda scenario 3 


I samråd med LTH och Naturvetenskapliga fakulteten rekryterades professor Jan-
Olle Malm (KILU) till projektgruppen med syfte att fortsätta utreda möjligheter 
för en etablering av scenario 3.  


I Jan-Olle Malms uppdrag ingår att utreda vilka studenter och utbildningar som 
berörs och att beskriva vilka utmaningar och möjligheter som finns om utbildning 
förläggs på Brunnshög. Uppdraget kommer under hösten närmare att förtydligas i 
samråd med studenter och lärare. 


Frågor som kommer att hanteras inkluderar: 


• Hur många studenter påverkas? 


• Vilka utbildningar/kurser rör det sig om?  


• Kan detta schematekniskt lösas?  


• Hur kommer kårverksamhet och studentliv att påverkas? 


 


Bland annat har en workshop genomförts tillsammans med företrädare för 
studentkårer, både nuvarande och tillträdande, samt LUS ordförande och vice 
ordförande, för att utreda de olika förutsättningarna för scenario 2 och 3. Jan-Olle 
Malm har även påbörjat en utredning vad sammanflätning av forskning och 
utbildning betyder för studenterna och hur detta ”kan förbättras oavsett scenario” 
som uppdraget lyder – se avsnitt 3. Arbetet kommer att fortsätta under hösten och 
har som mål att presentera en delrapport hösten 2019 innan ett färdigt underlag för 
beslut kan presenteras om det fortsatta etableringsarbetet ska drivas enligt scenario 
2 eller scenario 3. Projektgruppen menar att denna fråga är central för en 
framgångsrik etablering på Brunnshög.  
Ur STYR 2018/2003: 
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”En framgångsrik etablering på Brunnshögsområdet kräver därför att man lyckas 
överbrygga de problem förflyttning av verksamheter skapar i form av ökade 
avstånd antingen mellan studenter och forskning eller mellan olika miljöer för 
utbildning. Den vidare utredningen av hur dessa utmaningar bäst hanteras är en 
av huvuduppgifterna för det fortsatta planeringsarbetet med en etablering i 
Science Village’. 


 
Projektgruppen anser att det parallella arbetet med två spår skapar avsevärt 
merarbete och väsentligt försvårar etableringsarbetet. Ett beslut bör i huvudsak 
bygga på den utredning som enligt ovan föreligger och på basis av dess slutsatser 
bör ett beslut snarast fattas. Vår bedömning är att detta bör ske tidigt under 
VT2020 efter erforderlig tid för beredning av utredningen inför beslut. 


 


3. Uppdrag hur sammanflätning av forskning och utbildning kan genomföras 
oavsett scenario 


Arbetet har inletts och kommer att fortsätta under hösten 2019. Jan-Olle Malm har 
i ett första steg påbörjat att undersöka vad sammanflätning av forskning och 
utbildning innebär för studenterna. Under hösten kommer arbetet att fortsätta. I 
samband med bearbetningen av verksamhetsbeskrivningarna kommer frågan att 
lyftas av projektgruppen.   


 


4. Uppdrag att ta fram en handlingsplan 
 
Ett förslag till handlingsplan har utarbetats (bifogas), vilken beskriver det fortsatta 
arbetet fram till december 2020. Målet för projektgruppen är att leverera ett färdigt 
lokalprogram (underlag som beskriver behovet av lokaler) för beslut i alla 
erforderliga instanser.  
 


Projektgruppens fortsatta arbete 


Vår bedömning är att projektgruppens arbete i nuvarande form bör fortsätta fram 
till utgången av 2020.  


Informationsinsatserna har och kommer att fokuseras på att uppdatera en statisk 
webbplats www.lu.se/svs. Löpande information sker på en blogg som skapades 
2018 med syfte att göra etableringsinsatserna kring SVS processen transparent, se 
https://lusciencevillage.blogg.lu.se/ 


Projektgruppen har även, i samarbete med SVS AB, tagit fram en kort video som 
illustrerar kunskapsstråket upp till SVS och hur det framtida utökade 
campusområdet kan komma att se ut. Videon finns på bloggen 
https://lusciencevillage.blogg.lu.se/video-lunds-universitets-campus-fran-
lundagard-till-science-village-scandinavia/ 



https://lusciencevillage.blogg.lu.se/

https://lusciencevillage.blogg.lu.se/video-lunds-universitets-campus-fran-lundagard-till-science-village-scandinavia/

https://lusciencevillage.blogg.lu.se/video-lunds-universitets-campus-fran-lundagard-till-science-village-scandinavia/
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Projektgruppen för LU@SVS genom 


Olle Söderman, projektledare 


olle.soderman@fkem1.lu.se 


0736262638 
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Handlingsplan för det fortsatta arbetet med Lunds universitets 
etablering på Brunnshög inom Science Village Scandinavia 


 


Bakgrund 


Denna handlingsplan utgör en beskrivning av de processer och aktiviteter som 
krävs, till och med december 2020, för att förbereda Lunds universitets 
verksamheter inför en etablering i Science Village Scandinavia. Informationen 
som lämnas i handlingsplanen förutsätter att läsaren är insatt i tidigare beslut och 
rapporter som 


• Brunnshögsrapporten (STYR 2017/178) 


• Slutsatser från beredningsgruppen LU@SVS (STYR 2018/654)  


 


Mål och syfte 


För att Lunds universitet ska kunna förlägga verksamheter i Science Village krävs 
ett fullständigt underlag som kan ligga till grund för hyresvärdsupphandling som är 
nästa steg i byggprocessen. De verksamheter som identifierats i tidigare rapporter, 
aktuella för lokalisering till Science Village, behöver definiera sitt framtida 
lokalbehov och en övergripande samordning måste ske. Målet med projektet är att 
detta underlag tas fram. 


Syftet med arbetet fram till december 2020 är att   


• tillsammans med verksamheterna ta fram ett av berörda fakulteter godkänt 
lokalprogram innan utgången av 2020 i enlighet med Lunds universitets 
planerings- och byggprocess 


• genom hela arbetet säkerställa samordning och stärka det interna 
samarbetet mellan samtliga verksamheter: institutioner, avdelningar, 
forskargrupper och studenter för etablering i Science Village 


• bevaka övergripande finansieringsscenarier som ger förutsättningar för 
vidare arbete för etablering 
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• fortsätta utreda hur möjligheten för en etablering av scenario 3 enligt 
LU@SVS-rapporten kan skapas 


• bevaka sammanflätning av forskning och utbildning oavsett scenario 


 


Planerade aktiviteter 2019-2020 


Genom möten med alla berörda verksamheter, dialog med dekaner, rektor och 
studenter samt återkommande rapportering kan en långsiktig plan skapa en 
välförankrad iterativ och hållbar beslutsprocess. Arbetet måste därför fortsätta 
med: 


• fortsatt bearbetning och komplettering av verksamhetsbeskrivningar och 
övergripande framtida lokalbehov (10-årsperspektiv).  


• kartläggning hur verksamheterna hänger samman gällande samarbeten, 
lokal- och utrustningsutnyttjande m.m. Sambandsscheman behöver 
upprättas. 


• utredning och konkretisering av det framtida behovet av utbildningslokaler 
för att skapa en tydligare bild av behov och sammanhang. 


• framtagande av lokalprogram utifrån underlaget i ovanstående punkter 


• bearbetning av lokalprogrammet tillsammans med berörda verksamheter 
för att skapa en tydligare beskrivning av samlokaliseringsfrågor utifrån ett 
kostnadsperspektiv.  


• att med utgångspunkt i de enskilda verksamheternas perspektiv utarbeta en 
risk- och konsekvensanalys.  


• att med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv utarbeta en övergripande risk- 
och konsekvensanalys  


• att studentrepresentanter är en del av varje steg i processen där beredning 
och diskussion sker och formella beslut tas 


• att fortsätta kommunicera planer, processer och aktiviteter i olika kanaler 
och för relevanta målgrupper 


 


Arbetet bedrivs för närvarande med både scenario 2 och 3 som en framtida 
möjlighet. Projektgruppen anser att det parallella arbetet med dessa två spår skapar 
avsevärt merarbete och väsentligt försvårar etableringsarbetet. Projektgruppen 
rekommenderar därför att ett beslut fattas om i vilken omfattning lokaler för 
utbildning och studentnärvaro ska ingå. Ett sådant beslut bör bygga på den 
utredning som planeras vara klar vid utgången av 2019. Projektgruppens 
uppfattning är att beslut i frågan bör fattas under första delen av VT2020.  


Preliminär tidplan för arbetet (se figur i bilaga 1) 
Ht-19 - Verksamhetsbeskrivningar färdigställs efter komplettering 


Ht-19 - Samband kartläggs  


Ht-19 - Utredning av utbildningslokaler fördjupas och konkretiseras  







 
 
 3 
Ht-19 - Utredning av studentnärvaro, scenario 3, färdigställs  


Vt-20 - Utkast till lokalprogram sammanställs  


Ht-20 - Bearbetning av lokalprogram  


Ht-20 - Färdigställande av lokalprogram  


 


Arbetet med verksamhetsbeskrivningar och lokalprogram fram till 2020 (se 
figur i bilaga 2) 


Byggprocessen i Science Village följer Lunds universitets planerings- och 
byggprocess genom ett antal steg som översiktligt visas i bilaga 2. Den röda 
fyrkanten visar vilket skede LU arbetar med fram till 2020. 
För att hyresvärd ska kunna handlas upp för att sedan projektera och bygga lokaler 
åt LU, måste ett genomarbetat underlag i form av verksamhetsbeskrivningar, 
sambandsscheman, lokalprogram och rumsfunktionsprogram tas fram av 
verksamheterna i samarbete med projektgruppen och LU Byggnad. 


Under våren 2019 har verksamhetsbeskrivningar börjat tas fram av 
verksamheterna. Dessa innehåller: 


• nuvarande verksamhet och lokalsituation 


• framtidens verksamhet och lokalbehov samt effekter av förändringar 


• omfattning och krav på de nya lokalerna 


• personalsituation: nuvarande och framtida 


• studentsituation: nuvarande och framtida  


 


Berörda verksamheter 


De verksamheter som hittills identifierats som aktuella för lokalisering i Science 
Village är: 


• Fysiska institutionen med sina forskningsavdelningar för Atomfysik, Fasta 
tillståndets fysik, Förbränningsfysik, Kärnfysik, Matematisk fysik, 
Synkrotronljusfysik samt enhet för grundutbildning i fysik 


• Forskningsavdelningar för kemisk fysik och delar av Centrum för Analys 
och Syntes från KILU i huvudsak nCHREM (National Center for High 
Resolution Electron Microscopy)  


• NanoLund (Center for Nanoscience at LU) 


• LNL (Lund Nano Lab) 


• LLC (Lund Laser Centre) 


• 4D Imgaging Lab vid Avdelning för hållfasthetslära vid Institutionen för 
byggvetenskaper 


• Forskningsavdelning för Nanoelektronik vid institutionen för Elektro- och  
informationsteknik 


• LINXS  
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• LUNARC samt LDC datorhall (hanteras i en egen process) 


• CMU (hanteras i en egen process) 


 


Verksamhet som inte är aktuella för lokalisering i Science Village men som berörs 
om stora delar av fysiska institutionen flyttar: 


• Institutionen för Astronomi och teoretisk fysik 


• Forskningsavdelning för partikelfysik vid Fysiska institutionen 


Arbetet omfattar även ett fortsatt förankrings- och utredningsarbete för hela LUs 
verksamhet. 


 


Organisation för LUs etablering i Science Village (se figur i bilaga 3) 


I byggprocessens olika steg behövs tydliga besked för att arbetet ska kunna löpa på 
och därför behöver en beslutsför styrgrupp med ansvar för frågor som rör ekonomi 
och omfattning tillskapas. I arbetet med lokalprogram för LU i Science Village 
omfattas flera fakulteter och därför behövs den organisation som beskrivs i 
bilaga 3.  


 


Styrgrupp, projektgrupp och verksamheternas referensgrupper 


Ett byggprojekt av den storlek som är aktuell här tar flera år att genomföra och 
långsiktighet och kontinuitet är centrala när verksamhetsorganisationen bestäms. 
Det är viktigt att en beslutsför och fungerade styrgrupp finns och att 
referensgrupper inom berörda verksamheter bildas för att information effektivt ska 
kunna både samlas in och förmedlas till projektet och löpande frågor besvaras.  


I en byggprocess ansvarar verksamheterna för: 


• att specificera sina visioner och mål för verksamhet  


• att beskriva sina lokalbehov 


• svara på frågor om funktionskrav 


• driva sin interna beslutsprocess 


• kommunicera projektet inom verksamheten 


• granska de handlingar som tas fram under projektets gång  


• upphandla och beställa egen utrustning 


• planera och organisera flytt 


• MBL- förhandlingar  


• att skyddsombud och studeranderepresentanter får möjlighet att delta och 
yttra sig om föreslagna lösningar 
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De flesta byggprojekt inom LU berör bara en fakultet och dekanen har en viktig 
och styrande roll i projektets styrgrupp. För etableringen i Science Village krävs 
att de dekaner vars fakulteter berörs ingår i styrgruppen, då lokaliseringen till 
Science Village omfattar flera fakulteter. Styrgruppen redovisar genom 
projektledaren sitt arbete till universitetsstyrelsen. 


 


LU Byggnad 


Lunds universitet äger inte de lokaler universitetet använder utan alla lokaler hyrs 
av olika hyresvärdar. För att säkerhetsställa att Lunds universitets lokaler håller 
hög klass, är kostnadseffektiva och uppfyller myndighetskrav, har LU Byggnad på 
rektors uppdrag det övergripande planerings- och beställningsansvaret för 
universitetets lokaler. LU Byggnad har kompetens inom många områden såsom; 
lokalplanering, projektledning, säkerhet, arbetsmiljö, brandskydd, strålskydd, 
inredning, avtalsjuridik, fastighetsekonomi och miljö. LU Byggnad är universitets 
avtalspart och ansvarar för alla frågor som rör inhyrningar, avveckling och alla 
förändringar av universitetets lokalbestånd. I byggprojekt leder lokalplaneraren 
projektet för Lunds universitets räkning. Lokalplaneraren ser till att rätt resurser 
involveras i rätt tid, att avtal och budget hålls samt, tillsammans med övriga inom 
LU Byggnad, att universitets övergripande krav på lokaler uppfylls. 


 


SVS AB och framtida hyresvärd 


När Lunds universitet beställer ny- eller ombyggnader tecknas avtal mellan LU 
och en hyresvärd. Det är sedan hyresvärden som står för relationen med konsulter 
och byggentreprenader och hyresvärden som ansvarar för att ta fram underlag som 
är avstämda med LU för att leverera det vi beställer enligt avtal. Om projektet 
innebär att en helt ny byggnad ska uppföras upphandlas en hyresvärd enligt Lagen 
om Offentlig Upphandling (LOU). Inom Science Village kommer hyresvärd att 
handlas upp och LU Byggnad har även kontakt med markägaren SVS AB, som 
kommer att sälja marken till den hyresvärd vars anbud accepteras. 


 


Finansiering av ökade hyreskostnader  


Etableringen i SVS uppskattas att resultera i en hyresökning på 120 miljoner 
kronor enligt rapport LU@SVS (STYR2018/654). Även om uppskattningen är 
ungefärlig, ger den en fingervisning om den finansiering som behöver säkerställas.  


En etablering av LU i SVS innebär en risk för betydande finansiell belastning för 
verksamheten. Denna risk bör så långt som möjligt minimeras. Därför måste de 
fortsatta beslut som tas rörande etableringen bygga på en analys så att 
verksamheten också framgent kan fortsätta utvecklas, och inte drabbas av allt för 
stora ekonomiska problem. Vi noterar att slutgiltiga beslut om huruvida etablering 
sker, och i så fall, i vilken omfattning, måste tas efter 2020 då en kostnadskalkyl 
föreligger, alltså utanför denna handlingsplans giltighet. Det betyder självklart inte 
att frågan om finansiering kan lämnas därhän under denna handlingsplans 
giltighet, utan den utgör ett viktigt randvillkor i varje steg. 
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Enligt Verksamhetsplan och resursfördelning 2020 är etableringen av universitetet 
i SVS en strategiskt viktig utveckling. Eftersom berörda verksamheter kommer att 
få ökade lokalkostnader kommer universitetet av gemensamma medel att tillföra 
berörda verksamheter 25 procent av ökade kostnader i samband med inflyttning i 
nya lokaler på SVS, dock högst 30 mnkr totalt för alla verksamheter. Finansiering 
av den resterande hyresökningen måste verksamheten själva stå för. 


Lunds universitet bör även arbeta för en nationell finansiering av de delar som 
direkt gynnar ett nationellt/internationellt samarbete kring de stora anläggningarna.  


Hur kostnadsfördelning mellan verksamheter påverkas av en samlokalisering är en 
viktig fråga som verksamheterna gemensamt behöver analysera och 
överenskommelser måste vara på plats innan byggprocessen börjar. 


 


Finansiering av övriga kostnader 


En flytt till nya lokaler innebär även kostnader för utrustning, inredning, flytt, 
eventuell dubbel hyra under inflyttningstiden m.m. Dessa kostnader betalas av 
verksamheterna som ska flytta in i lokalerna. Under projektets gång tas kostnader 
för inredning, lås/passage och tele/data fram genom bl.a. nyckeltal och 
sammanställs av LU Byggnad. Allt eftersom projektet konkretiseras kan 
kostnaderna tydligare definieras. Budget för utrustning tas fram av verksamheterna 
själva. 


Eventuella kostnader och/eller påverkan p.g.a. av stillestånd eller uppehåll i 
verksamhet som orsakas av flyttprocessen bör analyseras av verksamheterna.  


 


Finansiering av forskningsinfrastruktur 


Samfinansiering av forskningsinfrastruktur är en viktig del i processen. Parallellt 
med att identifiera lokalbehov måste verksamheterna också ta fram en kostnadsbild 
över den forskningsinfrastruktur som krävs vid en etablering i SVS. Stora 
investeringar måste göras vilket kräver en samlad bild över behov och kostnader.  


I detta arbete bör förutom ordinarie finansieringskällor som t.ex. 
forskningsinfrastrukturmedel också beaktas donationsarbete, stiftelser, nationella 
och internationella resurser.  


Vad gäller behov av infrastruktur i samband med etablering kan stora behov 
identifieras inom främst LNL (Lund Nano Lab) och nya LLC (Lunds 
lasercentrum). Arbetet med finansiering av labbutrustning på LNL har inletts 
genom en utredning inför en donationskampanj. Även LLC behöver inleda ett 
liknande arbete.  


Internt på LU kan de infrastrukturmedel som hanteras på universitetsnivå och 
fakultetsnivå spela en viktig roll vad gäller finansiering av infrastruktur för de 
verksamheter som etableras i SVS.  
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Kommunikation  


Under 2019/2020 fokuseras kommunikationsarbetet primärt på att nå och 
informera LU, både studenter och personal, kring etableringsarbetet i SVS. 
Externa målgrupper kan ta del av samma information via den hemsida och blogg 
som skapats för ändamålet. Målet med kommunikationen är att vara så transparent 
och informativ som möjligt kring arbetsprocessen, för att undvika missförstånd, 
misstänksamhet och för att lättare kunna förankra SVS etableringen inom 
verksamheten.  


 


Kommunikationskanaler 


• En blogg https://lusciencevillage.blogg.lu.se/  som syftar till att löpande 
informera om beslut och aktiviteter för en transparent process.  


• En hemsida www.lu.se/SVS där statisk information om LUs planer, vilken 
i sin tur hänvisar till bloggen för mer information.  


• Mail när det krävs aktiv informationsspridning och då det finns nya 
målgrupper att vända sig till med relevant information som genom mailet 
erbjuds prenumeration på blogg-inlägg.  


• Presentationsmaterial som information och visuellt beskriver LU planer 
för SVS med syfte att generera intresse hos och ökad förståelse hos riktade 
målgrupper, tex finansiärer, studenter och anställda.  


En enkel video i 3D-format med möjlighet att utvecklas över tid. Syftet är att 
presentera det utvidgade campusområdet, avstånd, transportmedel samt i vilka 
fastigheter som LU bedriver verksamhet i, i Lund. 


 


Projektgruppen för LU@SVS genom 


Olle Söderman, projektledare 


Olle.soderman@fkem1.lu.se 


0736262638 


 


 


 


 



https://lusciencevillage.blogg.lu.se/

http://www.lu.se/SVS

mailto:Olle.soderman@fkem1.lu.se
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Postadress Box 117, 221 00 Lund  Besöksadress Biskopsgatan 5  Telefon  046-222 16 81 (direkt), 046-222 00 00 (växel)  
E-post magnus.gudmundsson@rektor.lu.se  Webbadress www.lu.se


Nämnden för  u t redning av ored l ighet  i  fo rskn ing 
Utredare  Magnus Gudmundsson 


Ny nationell hantering av ärenden gällande misstänkt oredlighet 
i forskning 
Universitetsstyrelsen var på sitt möte 2016-06-22 §7 enig om att när beslut om 
nationell hantering för oredlighet i forskning är fattat ska frågan tas upp i styrelsen. 


Riksdagen fattade beslut 2019-06-19 om en ny lag (2019:504) om ansvar för god 
forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.  


Lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning 


Lagen ska tillämpas på forskning som utförs av statliga universitet och högskolor, 
övriga statliga myndigheter, statliga bolag och stiftelser, kommuner och landsting, 
kommunala bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser samt enskilda 
utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina.  


Lagen för med sig bland annat följande: 


• En nationell definition ska slå fast vad oredlighet i forskning är.
Med oredlighet i forskning avses i den nya lagen ”allvarliga avvikelser från
god forskningssed” i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som
begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande
eller rapportering av forskning.


• Forskare ska vara ansvariga för att deras forskning utförs enligt god
forskningssed.


• En forskningshuvudman ska ha det övergripande ansvaret för att
forskningen utförs enligt god forskningssed.


• En särskild nationell nämnd ska inrättas för att pröva ärenden där det finns
misstankar om oredlighet i forskning. Forskningshuvudmanen ska vara
skyldig att kontakta nämnden när det finns misstankar om oredlighet.


• Preskriptionstid på 10 år


Lagen träder i kraft 1 januari 2020 


Varför en ny lag? 


Fram till 31 december 2019 har lärosätena haft ansvar för att utreda misstänkt 
oredlighet i forskning. Det har inneburit att definitionen av oredlighet i forskning 
och hanteringsordning bestämts av respektive lärosäte. En negativ konsekvens av 
nuvarande ordning har varit bristen på samsyn och i många fall avsaknad av 
definition, hanteringsordning och utredningsresurser.  


2019-09-05 


1 PM 
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Den nya lagen innebär således att utredningsskyldigheten rörande misstänkt 
oredlighet i forskning lyfts från lärosätena. Det för med sig att misstanken utreds 
på liknande sätt och utifrån samma definition; rättssäkerheten ökar.  


 


Lunds universitets hantering av oredlighet i forskning 2010 - 2019 


Lunds universitet har hanterat misstänkt oredlighet i forskning enligt samma 
ordning sedan 2010. Drygt 40 ärenden har hanterats (35 ärenden sedan 2015) och i 
sex av dessa ärenden har oredlighet kunnat konstateras.  


Lunds universitet har idag en bredare definition av oredlighet i forskning än den 
som föreskrivs i beslutad lag. Förutom frågor om fabricering, falsifiering och 
plagiat definierar universitetet även frågor om exempelvis medförfattarskap eller 
obehörigt användande av forskningsdata som oredlighet i forskning. Universitetet 
utreder alla misstankar som anmäls; dvs. inga ärenden avfärdas utan utredning. 
Samtliga ärenden avslutas genom rektorsbeslut.  


För utredning ansvarar Nämnden för utredning av oredlighet i forskning. Den 
består av tre lärarrepresentanter, förvaltningschef och en jurist.  


En utredning inleds med en förberedande undersökning. Om misstanken styrks av i 
den förberedande undersökningen kan rektor ta beslut om att en fullständig 
utredning ska utföras.  


 


Lagens konsekvenser för Lunds universitet 


Den tydligaste konsekvensen av den nya lagen är att misstankar om avvikelse från 
god forskningssed som rör fabricering, falsifiering och plagiat ska utredas av en 
nationell nämnd. Universitetet ska bistå den nationella nämnden i deras 
utredningsarbete.  


De misstankar om avvikelse från god forskningssed som inte berör falsifiering, 
fabrikation och plagiat ska hanteras av lärosätena. I den nya lagen kallas dessa 
frågor för ”andra avvikelser från god forskningssed”. Uppskattningsvis är det 2/3 
av dagens ärendetyp vid Lunds universitet som även fortsättningsvis kommer att 
hanteras av universitetet. Hur dessa frågor ska hanteras föreskrivs inte i den nya 
lagen. 


Vid Lunds universitet finns ett förslag där misstankar om andra avvikelser från god 
forskningssed ska betraktas som allvarliga. Därmed ska universitetet utreda dessa 
frågor på likartat sätt som oredlighet i forskning utreds idag. Tidigare ärenden har 
visat att skadeverkningar för forskarsamhället kan vara allvarliga oavsett vilken typ 
av förseelse som begåtts. Eventuella åtgärder som vidtas då avvikelse från god 
forskningssed konstaterats ska därför enligt förslaget bedömas just med 
utgångspunkt i skadeverkningar för forskarsamhället snarare än det ska bedömas 
utifrån vilken instans som utretts misstanken.  





		Ny nationell hantering av ärenden gällande misstänkt oredlighet i forskning






 
 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Wrangel, Biskopsgatan 5 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 2019-05-24 – 2019-08-29 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Överklagande av anspråk på ersättning gentemot
Lunds universitet


2019-05-29 


2. Anvisning av medel till utvärderingsprojektet
RQ20


2019-06-05 


3. Förnyad anställning som adjungerad professor i
brandteknik


2019-06-05 


4. Yttrande över Betänkandet Frekvenser i samhällets
tjänst (SOU 2018:92)


2019-06-05 


5. Misstanke om oredlighet i forskning 2019-06-05 


6. Misstanke om oredlighet i forskning 2019-06-13 


7. Information om ledig anställning som professor i
fri konst med inriktning mot fotografi och film i
installationsbaserade strukturer


2019-06-13 


8. Information om ledig anställning som professor i
fri konst med inriktning mot konceptuellt måleri


2019-06-13 


9. Riktlinjer vid arbetsbrist vid Lunds universitet 2019-06-13 


10. Yttrande över betänkandet Privat initiativrätt-
Planintressentens medverkan vid
detaljplaneläggning


2019-06-13 


11. Nominering av ledamot till styrelsen för Medicon
Village Innovation AB


2019-06-13 


12. Information om ledig anställning som professor i
antikens kultur och samhällsliv


2019-06-20 


2019-09-12 


1 PM 
Bilaga 16f
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13.  Entledigande av och utseende av 
dataskyddsombud 


2019-06-20 


14.  Yttrande över Agenda 2030-delegationens 
slutbetänkande, Världens utmaning, världens 
möjlighet SOU 2019:13 


2019-06-20 


15.  Anvisning av medel för högre säkerhetsklassning 2019-06-20 


16.  Anvisning av medel till ombyggnad av växthus 2019-06-20 


17.  Studieavgifter för utbildning på grund- och 
avancerad nivå 


2019-06-20 


18.  Revidering av föreskrifter om fördelning av 
beslutsbefogenheter 


2019-06-20 


19.  Yttrande över Remiss: Förslag till Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med 
planbeskrivning 6352/2018 


2019-06-20 


20.  Upphävande av beslut rörande styrelsen för 
universitetets kultur- och museiverksamheter 
(LUKOM) 


2019-06-20 


21.  Delegation till vicerektor för samverkan att leda 
Lunds universitets kultur- och museiverksamhet 
(LUKOM) 


2019-06-20 


22.  Yttrande över promemorian kompletterande 
förslag till promemorian Några ändringar i fråga 
om informationsutbyte på skatteområdet 


2019-06-20 


23.  Utseende av ledamöter i styrelsen för Maja och 
Erik Lindqvists forskningsstiftelse 


2019-06-20 


24.  Utseende av revisionsbolag för Stiftelsen Raoul 
Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och 
humanitär rätt 


2019-06-20 


25.  Utseende av revisor till Stiftelsen för samverkan 
mellan Lunds universitet och näringslivet, SUN 


2019-06-20 


26.  Utseende av revisor och suppleant till Albert 
Påhlssons stiftelse för forskning och välgörenhet 


2019-06-20 


27.  Utseende av ledamot i nämnden för Efraim och 
Gertrud Liljeqvists fond 


2019-06-20 


28.  Uppdrag för samordning av universitetets 
deltagande i Svensk Nationell Datatjänst 2018 - 
2022 


2019-06-20 
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29.  Anvisning av medel för kurs i entreprenörskap 
2018 


2019-06-20 


30.  Angående remiss över promemorian 
Kompletterande förslag till betänkandet 
Frekvenser i samhällets tjänst 


2019-06-17 


31.  Angående remiss av vägledning för regional 
vattenförsörjningsplanering 


2019-06-24 


32.  Yttrande över anmälan mot Lunds universitet 2019-07-05 


33.  Begäran om avskiljande av student enligt 
högskolelagen (1992:1434) och förordningen 
(2007:989) om avskiljande av studenter från 
högskoleutbildning 


2019-07-10 


34.  Avbrytande av tillsättning av en anställning som 
professor i autoimmuna sjukdomar, särskilt 
diabetes och celiaki 


2019-08-15 


35.  Utseende av representant i partsgemensamma 
gruppen 


2019-08-15 


36.  Uppdragstillägg för studierektor vid Internationella 
miljöinstitutet 


2019-08-15 


37.  Riktlinjer för överklagande vid Lunds universitet 2019-08-15 


38.  Svar på önskemål om underlag och synpunkter 
som rör återkallande av högskolepoäng 


2019-08-23 


39.  Entledigande av ledamot och utseende av ny 
ledamot i antagningsnämnden mandatperioden 
2018-2020 


2019-08-29 


40.  Avkastningen ur Stiftelsen Grace och Philip 
Sandbloms fond  


2019-08-29 


41.  Anmälan om misstänkt oredlighet i forskning; nu 
fråga om yttrande från Expertgruppen för 
oredlighet i forskning hos Överklagandenämnden 
för etikprövning  


2019-08-29 


 
Remisser inkomna under perioden 2019-05-24 – 2019-09-29 
 


1.  Promemorian Kompletterande förslag till promemorian Några ändringar i 
fråga om informationsutbyte på skatteområdet. Svar till 
Finansdepartementet senast 2019-06-20. 
 


2.  Utredning för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar 
(UD 2018:01). Svar till Utrikesdepartementet senast 2019-09-30. 
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3.  SOU 2019:11 Biojet för flyget. Svar till Infrastrukturdepartementet senast 


2019-09-18. 
 


4.  Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25). 
Svar till Arbetsmarknadsdepartementet senast 2019-09-16. 
 


5.  Justering av vissa avgiftsklasser i avgiftsförordningen. Svar till 
Finansdepartementet senast 2019-09-05. 
 


6.  Trafikverkets rapport. Längre lastbilar på det svenska vägnätet - för mer 
hållbara transporter. Svar till Infrastrukturdepartementet senast 2019-10-
07. 
 


7.  SUHF-remiss: Rekommendation för forskningsdatapolicy. Svar till 
Sveriges universitets- och högskoleförbund senast 2019-08-30. 
 


8.  Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19). Svar till 
Arbetsmarknadsdepartementet senast 2019-09-20. 
 


9.  Promemorian En utvidgad beredskap för brådskande beslut förordnande 
av offentlig försvarare. Svar till Justitiedepartementet senast 2019-09-06. 
 


10.  Remiss av Utredningen om Riksrevisionens ledningsstruktur, 
2018/19:URF1. Svar till Riksrevisionen senast 2019-09-16. 
 


11.  Remiss av utredningen om riksrevisorers avgångsvillkor och karens, 
2018/19:URF2. Svar till Riksrevisionen senast 2019-09-16. 
 


12.  Förslag till revidering av föreskrifter (MSBFS 2016:2) om statliga 
myndigheters rapportering av IT-incidenter. Svar till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap senast 2019-09-20. 
 


13.  Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2031:1) om grundläggande behörighet och urval. Svar till 
Universitets- och högskolerådet senast 2019-08-14. 
 


14.  Rapporten Demokratins skattkammare - förslag till en nationell 
biblioteksstrategi. Svar till Kulturdepartementet senast 2019-10-15. 
 


15.  Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. 
Svar till Formas senast 20109-08-22. 
 


16.  "Remiss av komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet. 
kunskap och dialog SOU 2019:15 och komplementär och alternativ 
medicin och vård - ny lagstiftning SOU 2019:28. Svar till 
Socialdepartementet senast 2019-10-31. 
 


17.  Remittering av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 
2019:34). Svar till Försvarsdepartementet senast 2019-11-15. 
 


18.  Kontroller vid högskoleprovet - ett lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 
2019:37). Svar till Utbildningsdepartementet senast 2019-10-24. 
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19.  Promemorian Särskilt förordnande för läkare. Svar till 
Socialdepartementet senast 2019-09-15. 
 


20.  Santiagokonventionen mot organhandel (SOU 2019:01). Svar till 
Socialdepartementet senast 2019-11-05. 
 


21.  Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och 
allmänna råd. Svar till Boverket senast 2019-10-25. 
 


22.  Anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- 
och fakturahantering. Svar till Finansdepartementet senast 2019-09-27. 
 


23.  Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det 
samiska folket. Svar till Kulturdepartementet senast 2019-09-30. 
 


24.  Organbevarande behandling för donation SOU 2019:26. Svar till 
Socialdepartementet senast 2019-11-12. 
 


25.  Remiss av betänkandet Stora brottmål - nya processrättsliga verktyg 
(SOU 2019:38). Svar till Justitiedepartementet senast 2019-11-15. 
 


26.  Styrkraft i funktionshinderspolitiken SOU 2019:23. Svar till 
Socialdepartementet senast 2019-11-29. 


 





		Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden

		2019-05-24 – 2019-09-29






Univers i te tss tyre lsen  


Närvarande 


Ledamöter 
Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare (t o m § 13) 
Arfvidsson, Per Vice VD Allmänföreträdare 
Bengtsson-Rijavic, Ingrid Strategisk rådgivare Allmänföreträdare 
Bernståhle, Robin Student  Studentrepresentant 
Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare (t o m § 16 b) 
Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande 
Lundby-Wedin, Wanja Vice ordförande Allmänföreträdare 
L’Huillier, Anne Professor Verksamhetsföreträdare 
Oddershede, Jens Professor Allmänföreträdare 
Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare 
Svärd, Linn Student  Studentrepresentant 
Thiringer, Sara Student Studentrepresentant 
von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor (ej § 13) 
Winsth, Annika Chefsekonom Allmänföreträdare 


Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
Brenthel, Adam SACO 
Nilsson, Kjell OFR/S 


Företrädare för Lunds universitets studentkårer 
Ekström, Gustav Ordförande LUS 


Övriga 
Ekberg, Tim Planeringschef 
Kristensson, Susanne Förvaltningschef 
Norberg, Gunilla Revisionschef 
Schwaag-Serger, Sylvia Prorektor (ej § 13) 
Åkesson, Anna Utredare Protokollförare 


Frånvarande 
Wetterberg, Gunnar Författare Allmänföreträdare 


Sammanträdesdatum 
2019-09-24  


1(5) 


Dnr STYR 2019/1579 


PROTOKOLL Bilaga 4
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.  
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Per Arfvidsson att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2019-06-18 till handlingarna. 
 


5 Presentation av Campus Helsingborg 
  
Rektor vid Campus Helsingborg Annika Olsson presenterar Campus Helsingborg. 
 


6 Beslut om fortsatt arbete med Lunds universitets etablering på Brunnshög inom 
Science Village Scandinavia (SVS) 
 PM 2019-09-12 
 Bilaga § 6 
 Dnr STYR 2018/654 
 Föredragande: Professor Olle Söderman 
 
Styrelsen beslutar att 
 


− uppdra åt projektgruppen för Lunds universitets etablering på Brunnshög inom 
 SVS att i december 2020 för styrelsen presentera ett lokalprogram som kan ligga 
 till grund för upphandling av hyresvärd 


 
− uppdra åt projektgruppen att ta fram underlag så att styrelsen senast vid sitt 


sammanträde i juni 2020 kan fatta beslut om etablering på Brunnshög inom SVS 
ska ske enligt scenario 3, samt i så fall också omfattningen av scenario 3. 
 


− projektgruppen ska rapportera hur arbetet framskrider vid samtliga styrelsemöten 
 t o m december 2020. 
 


7 Information inför inspel till forskningspropositionen 
 Bilaga § 7 
 Föredragande: Vicerektor Stacey Ristinmaa Sörensen 
 
Information. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
8 Lägesrapport om RQ20-projektet 


 PM 2019-09-09 från RQ20-projektet 
 Bilaga § 8 
 Föredragande: Professor Freddy Ståhlberg, professor Mats Benner och 
 forskningsadministratör Malin Bredenberg 
 
Information. 
 


9 Beslut med anledning av Internrevisionens delårsrapport 
 Delårsrapport 2019-09-10 från Internrevisionen 
 Bilaga § 9 
 Dnr STYR 2019/1479 
 Föredragande: revisionschef Gunilla Norberg 
 
Styrelsen beslutar att lägga delårsrapporten till handlingarna.  
 


10 Rapport från MAX IV 
 PM 2019-09-13 från sektionen Ekonomi 
 Bilaga § 10 
 Föredragande: ekonomidirektör Filip Bengtsson och ordförande MAX IV-
 laboratoriets styrelse Marianne Sommarin 
 
Information. 
 


11 Information om utfall per 31 augusti 2019 
 Föredragande: ekonomidirektör Filip Bengtsson 
 
Information. 
 


12 Information om ny nationell hantering av ärenden gällande misstänkt oredlighet i 
forskning 
 PM 2019-09-05 från Nämnden för utredning av oredlighet i forskning 
 Bilaga § 12 
 Föredragande: professor Göran Sandberg och utredare Magnus Gudmundsson 
 
Information. 
 


13 Beslut att påbörja rekrytering av rektor och prorektor för Lunds universitet från 1 
januari 2021 
 PM 2019-09-11 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 13 
 Dnr STYR 2019/1064 
 Föredragande: avdelningschef Cecilia Billgren 
 
Styrelsen beslutar att påbörja rekrytering av rektor och prorektor för Lunds 
universitet från och med 2021-01-01. 
 
Vidare beslutar styrelsen att utse styrelsens ordförande Jonas Hafström till 
ordförande i rekryteringsgruppen samt att utse följande styrelseledamöter att ingå i 
rekryteringsgruppen: 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
Ekonomichef Ingrid Bengtsson-Rijavec, extern ledamot 
Professor Anne L’Huillier, lärare 
Robin Bernståhle, student 
 
Styrelsen kommer vid sitt nästa sammanträde 2019-10-23 att ha en diskussion kring 
kravprofil inför rekrytering av ny rektor och prorektor. 
 
Rektor Torbjörn von Schantz och prorektor Sylvia Schwaag Serger närvarade inte vid denna 
punkt. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 


14 Presentation av budgetpropositionen 
 Föredragande: planeringschef Tim Ekberg 
 
Information. 
 


15 Sammanträden 2020 
 Föredragande: utredare Anna Åkesson 
 
Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdatum 2020 
 
Fredag 14 februari  
Fredag 24 april  
Fredag 18 september  
Fredag 23 oktober  
 
Beslut om sammanträdesdatum i juni och december 2020 kommer att fattas på styrelsens 
sammanträde den 23 oktober 2019. 
 


16 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 16 a 
 
Torbjörn von Schantz och Sylvia Schwaag-Serger informerar om aktuella frågor.  
  


b) Rapport från LUS 
 Studenternas information 
 Bilaga § 16 b 
 
Gustav Ekström informerar om aktuella frågor. 
 


c) Information om utfall i antagningen 
 PM 2019-09-10 från Utbildningsnämnden 
 Bilaga § 16 c 
 Föredragande: prorektor Sylvia Schwaag Serger 
 
Styrelsen uppdrar åt rektor att undersöka möjligheterna att, från och med 
septembermötet 2020 och framåt, inkludera statistik med större fokus på och analys av 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
breddad rekrytering i denna redovisning om utfall i antagningen. 
 


d) Information om hur arbetsmiljöansvaret är delegerat och följs upp inom Lunds 
universitet 
 Återrapportering 2019-09-04 från rektor 
 Bilaga § 16 d 
 


Styrelsen uppdrar åt rektor att ta fram ett underlag gällande det delegerade 
arbetsmiljöansvaret ur ett mer kvalitativt perspektiv, med fokus på vilket stöd och 
utbildningar som finns och hur det säkerställs att det finns resurser för detta. 
 


e) Rapport från revisionsutskottet 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- Svar på Internrevisionens granskningar av laboratoriesäkerhet, prioriterade områden i 
den strategiska planen samt hantering av dataskyddsförordningen. 
- Internrevisionens kvalitetsarbete avseende 2018. 
- Internrevisionens delårsrapport 
- Riksrevisionens minnesanteckningar från granskning 2018 samt universitetets svar. 
- Bemanning och framtagning av revisionsplan för 2020. 
 


f) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 
 Förteckning 2019-09-12 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 16 f 
 


g) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 
 Förteckning 2019-09-03 från Universitetsledningens kansli 


  Bilaga § 16 g 
 
17 Eventuellt övrigt 


 
Inga övriga punkter. 
 
 


 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 


 
Anna Åkesson  Jonas Hafström    Per Arfvidsson 
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Utbi ldn ingsnämnden  


PM Antagning HT2019 


Enligt årsplanen för vilka punkter som ska tas upp på årets styrelsemöten ska 


styrelsen vid sitt septembermöte få information om utfall i antagningen. 


Syftet med detta underlag är att ge styrelsen övergripande information om aktuell 


statistik för Lunds universitet samt att göra vissa jämförelser med andra universitet 


i Sverige. Viss information är även särredovisad för respektive fakultet. 


I allt väsentligt visar redovisningen att minskat söktryck under en följd av år på 


grund av minskande ungdomskullar nu är på väg upp igen samt att Lunds 


universitet fortsatt är ett av landets mest attraktiva lärosäten, i synnerhet bland 


yngre studenter. 


Även rekryteringen av avgiftsstudenter fortsätter att öka. 


2019-09-10 


Universitetsstyrelsen 


1 PM Antagning HT 2019 


Bilaga 16c







2 


 


Sökande och antagna höstterminen 2019 


Till höstens utbildningar vid universitet och högskolor har totalt drygt 366 0001 


personer ansökt om en utbildningsplats. Av dessa hade drygt 20 procent en 


anmälan till minst en utbildning vid LU (universitetets utbud omfattade 339 (335) 


program och 982 (930) kurser). Jämfört med förra året är det en ökning med 1 


procent för landet som helhet, vilket även gäller för LU.  


 
Figur 1: Sökande och antagna höstterminer, alla lärosäten


 


 
På grund av minskande ungdomskullar har antalet sökande minskat under flera år i 


rad, en trend som nu börjar vända. Även antalet antagna ökar, vilket främst beror 


på lärosätenas strävan att uppfylla sina utbildningsuppdrag. 


 


Figur 2 Antal inrikes födda i åldern 20–24 år, historia och prognos enl. SCB 


 
 


1 Alla siffror i denna PM avser totalt antal sökande i tid, med studiestart höstterminer och 


som ansökt i en eller flera antagningsomgångar via antagning.se. Ansökningar som avser 


valbara kurser för programstudenter ingår ej. Inte heller ansökningar från avgiftsskyldiga 


studenter som inte betalat anmälningsavgift. Dessa båda grupper motsvarar drygt 20 


procent av alla sökande och brukar ingå i den statistik som redovisas av UHR, som också 


endast publicerar statistik per antagningsomgång. Till hösten 2019 fanns 32 


antagningsomgångar varav de allra flesta sökande återfinns i HT2019 (84 %) och 


MASTERHT19 (12 %). 


 


Lunds universitet har också för närvarande 12 kurser med mer än 200 000 deltagare på 


COURSERA, världens största plattform för nätkurser. Dessa ingår inte alls i underlaget 


som redovisas här. 
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Fördelat på olika utbildningsformer så ser man att det är bara utbildningar på 


avancerad nivå som ökar. Främst handlar detta om masterutbildningar som stadigt 


lockar allt fler internationella studenter. 


 
Figur 3: Sökande och antagna höstterminer, Program med tillträde på grundnivå, 


alla lärosäten 


 
 
Figur 4: Sökande och antagna höstterminer, Program med tillträde på avancerad 


nivå, alla lärosäten 


 
 
Figur 5: Sökande och antagna höstterminer, Fristående kurser, alla lärosäten 
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Totalt sett har UU och SU fler sökande än LU, men om man tittar särskilt på 


utbildningsprogram med tillträde på grundnivå (utbildningar som främst vänder sig 


till ungdomar som precis slutat gymnasiet) så är LU fortsatt i topp. Diagrammet 


nedan visar antal förstahandssökande till program med tillträde på grundnivå. Totalt 


hade universitetet tagit emot ansökningar från 75 000 personer, varav 40 000 sökt 


ett utbildningsprogram med tillträde på grundnivå. Drygt 16 000 hade programmet 


som sitt förstahandsval. 


 
Figur 6: Förstahandssökande till utbildningsprogram med tillträde på grundnivå, 


höstterminer 


 
 
Av samtliga förstahandssökande till utbildningsprogram med tillträde på grundnivå, 


ca 160 000, hade 10 procent (16 591) ett utbildningsprogram vid Lunds universitet 


som sitt förstahandsval.  


 


Antal antagna till de stora universiteten påverkas inte nämnvärt av förändringen av 


antal sökande eftersom det genomsnittligt finns 2–3 sökande per plats. Det är andra 


faktorer, främst lärosätenas anpassning till takbeloppen, som påverkar. 


 
Figur 7: Antagna till utbildningsprogram med tillträde på grundnivå, höstterminer 


 


 


Omräknat till söktryck ser man en liten minskning men ändå tydligt att konkurrensen 


om utbildningsplatserna vid universiteten är fortsatt hög. Dock innebär det minskade 


söktrycket att konkurrensen om platserna minskar. 
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Figur 8: Söktryck till utbildningsprogram med tillträde på grundnivå (Kvoten 


Förstahandssökande /Antagna i andra urvalet) 


 
 
 
Det faktum att Lunds universitet är särskilt populärt bland yngre sökande illustreras 


av nedanstående bild som visar hur stor andel av det totala antalet sökande till 


program med tillträde på grundnivå i Sverige som har ett program vid LU som sitt 


förstahandsval, uppdelat på olika ålderskategorier. 


 
 
 
Figur 9: Andel av förstahandssökande till utbildningsprogram med tillträde på 


grundnivå vid LU, uppdelat på ålderskategorier  


 


 


 


Om universitetets attraktionskraft vore ”åldersneutralt” (dvs. om alla sökande väljer 


LU i samma omfattning oavsett ålder) skulle alla staplarna vara lika höga och sluta 


på 10,4 % (dvs. 10,4 % av alla förstahandssökande till utbildningsprogram med 


tillträde på grundnivå hade valt en utbildning vid Lunds universitet). Motsvarande 


bild för några andra lärosäten nedan. 
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Figur 10: Andel av förstahandssökande till utbildningsprogram med tillträde på 


grundnivå, uppdelat på ålderskategorier, några utvalda lärosäten 


 


Det finns säkert flera förklaringar till varför det ser ut så här. Kanske Lunds rykte 


som studentstad inte lockar de som är lite äldre.  


 


 


Nedbrutet på olika utbildningsformer ser man att universitetet antar studenter enligt 


samma mönster som landet i övrigt. Ungefär oförändrat till utbildningsprogram med 


tillträde på grundnivå, färre till fristående kurser och fler till avancerad nivå. Det ser 


dock ut som att de trenderna är på väg att stabiliseras kring nuvarande nivåer. 


 
Figur 11: Antagna till utbildningsprogram vs. fristående kurser, per år, LU 


 
 
Av bilden ovan kan man förledas att tro att majoriteten av studenterna läser 


fristående kurser och att det är nästan lika många programstudenter på avancerad 


nivå som på grundnivå. Så är det inte alls. Kurserna är vanligtvis kortare än en 


termin. Program på avancerad nivå är ett eller två år medan de flesta programmen 


med tillträde på grundnivå är 3–5 år långa. Det gör att fördelningen av registrerade 


studenter blir en helt annan. Nedanstående bild visar hur studenterna var fördelade 


2018. 
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Figur 12: Fördelning av registrerade studenter 2018  


 
 
Nedbrutet på fakultetsnivå finns det både plus och minus. Sedan 2015 har antalet 


förstahandssökande minskat mest vid Naturvetenskapliga fakulteten (- 7 %), 


Medicinska fakulteten (- 6 %) och Juridiska fakulteten (- 5 %).  


 


Figur 13 Förändring av förstahandssökande per fakultet, 2015–2019 
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Det minskade antal sökande vid Medicinska fakulteten svarar mot ett vikande 


intresse för vårdutbildningar nationellt. Tabellen nedan visar som exempel hur 


antal förstahandssökande till Sjuksköterskeprogrammet minskat från 2015 till 2019 


vid några andra lärosäten: 


 


 


Figur 14 Förändring av förstahandssökande till Sjuksköterskeprogrammet 2015–


2019, några exempel 


Lärosäte Förändring 


Lunds universitet -20 % 


Göteborgs universitet -10 % 


Karolinska institutet + 1 % 


Malmö universitet - 7 % 


Högskolan Kristianstad - 13 % 


Totalt Riket - 17 % 


 
 
För Naturvetenskapliga fakulteten handlar det mest om en medveten strategi 


eftersom man under flera år dragits med en kraftig överproduktion och antalet 


fristående kurser som fakulteten erbjuder har minskat under en följd av år. Fyra 


fakulteter har under samma period fått fler sökande, EHL (+ 16 %) och LTH (+ 7 


%), Konstnärliga fakulteten (+ 6 %) och Samhällsvetenskapliga fakulteten (+ 1 %). 


 
 
 
Figur 15: Totalt antal sökande per fakultet, höstterminer 
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Fördelat per fakultet är det inom Humaniora och Samhällsvetenskap där flest 


studenter antas till fristående kurser. Program med tillträde på grundnivå domineras 


av LTH och Samhällsvetenskapliga fakulteten, medan Ekonomihögskolan och 


Samhällsvetenskapliga fakulteten antar flest studenter till program med tillträde på 


avancerad nivå. 


 
Figur 16: Antal antagna HT2019 per fakultet och utbildningsform 
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Figur 17: De 50 mest sökta utbildningarna (program och kurser) HT2018 - 


HT2019, sorterade efter hur mycket antal förstahandssökande förändrats 


procentuellt 


Förstahandssökande 2018 HT 2019 HT Skillnad


Underrättelseanalys: Underrättelseanalys 94 275 193%


Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst 470 885 88%


Kandidatprogram i kriminologi 462 659 43%


Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess 171 230 35%


Masterprogram i mänskliga rättigheter 280 369 32%


Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8 214 280 31%


Masterprogram i miljöstrategisk styrning 152 187 23%


Masterprogram i folkhälsovetenskap 259 307 19%


Konstnärligt masterprogram i fri konst 176 208 18%


Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition 156 184 18%


Utvidgad juridisk introduktionskurs 240 282 18%


Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor 290 340 17%


Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik 175 205 17%


Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt 382 447 17%


Masterprogram i strategisk kommunikation 158 179 13%


Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning 170 192 13%


Civilingenjörsutbildning i maskinteknik 176 197 12%


Magisterprogram i Managing People, Knowledge & Change 210 233 11%


Masterprogram i psykologi 182 199 9%


Masterprogram i geografisk informationsvetenskap 189 205 8%


Arkitektutbildning 511 551 8%


Masterprogram i Economics 248 265 7%


Magisterprogram i informationssystem 147 154 5%


Magisterprogram i International Marketing & Brand Management 600 620 3%


Magisterprogram i Management 313 323 3%


Magisterprogram i Finans 501 514 3%


Totalt: De 50 mest sökta utbildningarna 2018-2019 19130 19584 2%


Masterprogram i Environmental Studies and Sustainability Science 180 183 2%


Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) 152 152 0%


Kandidatprogram i International Business 799 780 -2%


Konstnärligt kandidatprogram i fri konst 597 578 -3%


Masterprogram i International Development and Management 398 385 -3%


Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad 164 157 -4%


Magisterprogram i Internationell strategisk ledning 339 322 -5%


Psykologprogrammet 988 933 -6%


Läkarprogrammet 1092 1028 -6%


Magisterprogram i redovisning och finansiering 296 278 -6%


Juristprogrammet 1642 1533 -7%


Civilingenjörsutbildning i datateknik 313 290 -7%


Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem 261 239 -8%


Sjuksköterskeprogrammet 391 357 -9%


Kandidatprogram i beteendevetenskap 350 316 -10%


Magisterprogram i entreprenörskap och innovation 367 331 -10%


Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 626 563 -10%


Masterprogram i innovation och global hållbar utveckling 189 168 -11%


Fysioterapeutprogrammet 387 338 -13%


Socionomprogrammet 767 659 -14%


Kandidatprogram i utvecklingsstudier 362 306 -15%


Ekonomie kandidatprogram 1181 937 -21%


Internetbaserad juridisk introduktionskurs 182 135 -26%


Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap 181 126 -30%  
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Avslutningsvis redovisas nedan antalet registrerade avgiftsstudenter (individer per 


kalenderår). Studieavgifter tillämpades första gången höstterminen 2011. 


 


Figur 18: Antal registrerade avgiftsstudenter per kalenderår 


 
2019 års siffra är preliminär då den hämtats kort efter höstterminens start och alla 


studenter är kanske ännu inte registrerade i Ladok.  
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Postadress Box 117, 221 00 Lund  Besöksadress Biskopsgatan 5  Telefon 046-222 7001  046-222 00 00 (vx) 
E-post rektor@rektor.lu.se  Webbadress www.lu.se


Rektor  


Återrapportering på universitetsstyrelsens uppdrag att 
återkomma om hur arbetsmiljöansvaret är delegerat och 
följs upp inom Lunds universitet  


Universitetsstyrelsen gav på styrelsens sammanträde 2019-04-26 uppdrag 
åt rektor att återkomma till styrelsen om hur arbetsmiljöansvaret är 
delegerat och följs upp inom Lunds universitet. Rektor ger härmed 
följande återrapportering. 


I internrevisionens granskning av laboratoriesäkerhet, som gjordes efter 
ovan nämnda uppdrag, lyftes också frågan om delegation och uppföljning 
av arbetsmiljöansvaret. Samma svar som rektor gav på den rapporten ges 
nu i denna återrapportering. 


Rektor har antagit Föreskrifter om fördelning av uppgifter inom 
arbetsmiljö och brandskydd vid Lunds universitet (dnr STYR 2016/1045). 
Med hänsyn till universitetets storlek och organisation fördelar rektor 
uppgifter i verksamhetens systematiska arbetsmiljö- och 
brandskyddsarbete till de chefer som i enlighet med universitetets 
arbetsordning är direkt underställda rektor. Chefer direkt underställda 
rektor får vidarefördela uppgifter i verksamhetens systematiska 
arbetsmiljö- och brandskyddsarbete till direkt underställda chefer, 
prefekter/motsvarande, inom respektive verksamhetsområde. 
Prefekter/motsvarande får, förutom vissa övergripande uppgifter, för hela 
eller delar av sitt ansvarsområde vidarefördela uppgifter till direkt 
underställda chefer.  


Uppföljning av uppgiftsfördelningen för institution görs i enlighet med 
universitetets utarbetade processer för den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM-uppföljning). Den årliga 
uppföljningen genomförs via en universitetsgemensam enkät som besvaras 
av arbetsmiljöansvarig chef (prefekt/motsvarande), och skyddsombud med 
stöd av arbetsmiljösamordnare/motsvarande. 


SAM-uppföljningen syftar till att identifiera styrkor och svagheter i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, samt bedöma vilka åtgärder som behöver 
vidtas på varje organisatorisk nivå; institution, fakultet och 
universitetsgemensam. SAM-uppföljningen genomförs årligen under 
perioden september till december. 


2019-09-94 


Universitetsstyrelsen 
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På institutionsnivå är det verksamhetsansvarig chef som ska genomföra 
den årliga SAM-uppföljningen i samverkan med skyddsombud. 
Fakultetens/motsvarande arbetsmiljösamordnare finns som stöd för detta 
arbete. I chefens uppgifter ingår att lämna en rapport över resultatet av 
uppföljningen till fakultetens/motsvarande lokala skyddskommitté. 
Institutionernas rapporter över årlig uppföljning av SAM utgör underlag 
för fakultetens/motsvarande lokala skyddskommitté att, ur ett 
fakultetsperspektiv, bedöma hur arbetsmiljöarbetet fungerar och identifiera 
behov av åtgärder. Den lokala skyddskommittén ska även kontrollera att 
beslutade åtgärder genomförs och får önskat resultat. Varje 
dekan/motsvarande ansvarar för att en rapport över 
fakultetens/motsvarande arbetsmiljöarbete lämnas till den centrala 
skyddskommittén. Med fakulteternas/motsvarandes rapporter, som ett av 
flera underlag, tar den centrala skyddskommittén fram förslag till mål och 
handlingsplan för universitetets arbetsmiljöarbete. 
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In ternrevis ionen 
Guni l la  Norberg 


Internrevisionens delårsrapport för perioden 1 januari 2019 – 
30 juni 2019 


Internrevisionen är en organisatoriskt oberoende enhet direkt placerad under 
universitetsstyrelsen som är internrevisionens uppdragsgivare. Universitetsstyrel-
sen beslutar om internrevisionens revisionsplan och revisionschefen rapporterar 
iakttagelser och rekommendationer till styrelsen. Rapportering sker förutom 
genom löpande muntlig avrapportering vid varje styrelsesammanträde, även 
skriftligen i en delårsrapport vid höstens första möte och i en årsrapport vid 
styrelsens februarimöte.  


Internrevisionen överlämnar delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019 till 
styrelsen för beslut om åtgärder. 


Gunilla Norberg 
Revisionschef 


2019-09-10 
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Internrevisionen 2019 
1. 2019 års revisionsplan 


Styrelsen fastställde 2019 års revisionsplan den 14 december 2018. I nedanstående 
tabell redovisas planerade och genomförda granskningar och uppdrag för år 2019. 


1. Granskningsprojekt  
Rollen som avdelningsföreståndare eller 
motsvarande 


Rapport har lämnats i april 


Kvalitetssäkringsarbete inom utbildning Rapport har lämnats i april 
Laboratoriesäkerhet Rapport har lämnats i juni  
Prioriterade områden i den strategiska 
planen 


Rapport har lämnats i juni 


Hantering av dataskyddsförordningen Rapport har lämnats i juni 
Bisysslor Granskning sker under andra 


halvåret 
Informationssäkerhet Granskning sker under andra 


halvåret 
Institutionsbesök Granskning sker under andra 


halvåret 
3. Övrigt   
Rådgivning ad hoc Genomförs löpande 
Rådgivning enligt särskild begäran Genomförs vid behov.  
Årsrapport Genomförs under andra halvåret 
Riskanalys samt revisionsplan för 2020 Arbete pågår 
 
Internrevisionen har tre anställda och har vid behov möjlighet att anlita externt 
konsultstöd. Detta kommer att ske under hösten i granskningen av informations-
säkerhet. 


2. Iakttagelser och rekommendationer från granskningar rappor-
terade 2019 


Internrevisionen (IR) har genomfört granskningar i enlighet med 2019 års revi-
sionsplan. Efter varje genomförd granskning har IR överlämnat en rapport med 
gjorda iakttagelser och rekommendationer till den granskade verksamheten, 
alternativt till universitetsledningen, för yttrande.  


Nedan följer en sammanfattning av granskningsarbetet för första halvåret 2019 
med gjorda iakttagelser och lämnade rekommendationer. Svar på rekommen-
dationerna finns medtaget. Rapporterna finns att hämta på 
www.lu.se/internrevisionensrapporter.  
 
 
 
 



http://www.lu.se/internrevisionensrapporter
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Granskning av rollen som avdelningsföreståndare eller 
motsvarande 
En viktig del i den interna styrningen och kontrollen är att universitetets ledare på 
olika nivåer har tillräckliga förutsättningar att utföra sina uppdrag. Detta ställer 
krav på ett fungerande stöd men också på tillgång till lämplig chefs- och ledarut-
veckling. Internrevisionen har tidigare granskat prefektrollen och dekanrollen. Vid 
framför allt de större institutionerna finns dock under prefekten ofta avdelnings-
föreståndare eller motsvarande roll. Dessa kan ha personalansvar för en relativt 
stor grupp anställda och behöver således ha tillräcklig kompetens samt stöd och 
tillgång till utbildning. 
I granskningen, vars syfte varit att bedöma den interna styrningen och kontrollen, 
har bl.a. följande frågor belysts: 


• Är ansvar och befogenheter tydliga? 
• Vilket stöd finns för att utföra uppdraget och är detta tillräckligt? 
• Hur säkerställer universitetet att personal med arbetsledande uppgifter har 


tillräcklig kompetens? 
 
Förutom intervjuer och dokumentstudier har även en enkät skickats ut till avdel-
ningsföreståndare eller motsvarande. Enkäten skickades till 288 respondenter med 
en svarsfrekvens på 60 %. Respondenternas fördelning och svarsfrekvens per 
fakultet var, 227 st. vid Medicinska fakulteten (53,7 %), 36 st. vid LTH (83,3 %), 
16 st. vid Naturvetenskapliga fakulteten (87,5 %), 5 vid de Humanistiska och teo-
logiska fakulteterna (100 %), 3 vid den Konstnärliga fakulteten (33,3 %) och 1 vid 
den Juridiska fakulteten (100 %). 
Iakttagelser och slutsatser 
Rektor har beslutat om riktlinjer för chefsuppdrag vid Lunds universitet1, som 
gäller för alla med chefsuppdrag. Riktlinjerna utgår från tre grundläggande roller 
som är lika oavsett chefsuppdrag, organisatorisk nivå eller organisatorisk tillhörig-
het. Beskrivningen av rollerna ska fungera som ett stöd för varje chef i att tydlig-
göra det egna chefsuppdraget och identifiera eventuella utvecklingsbehov, samt 
som en utgångspunkt för lokala och universitetsgemensamma stödfunktioner att 
kommunicera kring behov av stödinsatser till chefer. Rollerna utgår från universi-
tetets arbetsgivaransvar, ansvar för att leda medarbetare och ansvar för att driva 
verksamhet och uppnå resultat.  
 
Vid universitet finns inga uppgifter om vilka anställda som är chefer med personal-
ansvar på nivån under prefekterna och nivån behandlas heller inte i universitetets 
arbetsordning. Vid de fakulteter där intervjuer genomförts är det institutionerna 
som utser avdelningsföreståndare. För att hitta respondenter till IR:s enkät frågade 
vi fakulteterna vilka anställda under prefekterna som har personalansvar vid deras 
institutioner. Det finns inte någon enhetlig titel vid universitetet för dessa chefer 
utan det varierar mellan fakulteterna. Många avdelningsföreståndare blir chefer 
och ledare med personalansvar genom sin karriär inom forskningen och detta är 
framförallt vanligt vid den Medicinska fakulteten. Majoriteten av de svarande 
instämmer helt eller i hög grad i att ansvar och befogenheter är tydliga, samtidigt 
som det är flera som upplever att ansvar och befogenheter inte harmoniserar. Om 
man som chef har ansvar för något som man inte kan påverka kan chefs- och ledar-


                       
1 Dnr STYR 2019/283 
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rollen påverkas negativt. Universitetet bör därför se över om avdelningsförestån-
darnas ansvar och befogenheter står i överensstämmelse med varandra.  
 
Det finns inget generellt krav vid universitetet på viss kompetens för att bli 
avdelningsföreståndare med personalansvar. Det finns heller inget krav på att 
chefer och ledare ska genomgå viss utbildning även om de förutsätts delta i 
ledarskapsutbildningar och delta i verksamhetens utveckling. Inom de enskilda 
fakulteterna förekommer i varierande omfattning krav på viss utbildning men 
svaren på IR:s enkät visar att de flesta avdelningsföreståndare inte har fått någon 
introduktion när de började sitt uppdrag. De flesta diskuterar inte heller vid sina 
utvecklingssamtal med närmaste chef vilken kompetensutveckling som är av vikt 
för att de ska klara sitt uppdrag som chef och ledare. Sektionen HR har tagit fram 
ett generellt stöd för introduktion av nya chefer vid Lunds universitet, vilket utgör 
ett komplement till de rutiner som finns för introduktion av nyanställda. Stödet 
finns att tillgå på HR-webben. Det finns även en E-utbildning i kompetensportalen 
som gäller introduktion av medarbetare. Universitetet erbjuder också chefs- och 
ledarutveckling i form av ledarprogram, chefskurser-bas och valbara kurser men 
många uppger i sina svar att tiden inte räcker till, att den administrativa 
belastningen är stor och att prioriteringen ligger på forskningen och finansieringen 
av denna. Om det i rollen inte finns tid eller ekonomiska förutsättningar för att 
kunna prioritera kompetensutveckling spelar det inte så stor roll vilken utbildning 
som universitetet erbjuder.  
 
Det finns stödverksamhet vid institutionerna, fakulteterna och vid den gemen-
samma förvaltningen. Stödverksamheten vid fakulteter och institutioner prioriteras 
och finansieras av respektive fakultet och institution. Av enkätsvaren framgår att 
majoriteten av respondenterna huvudsakligen vänder sig till institutionen för att få 
stöd i rollen som arbetsgivare, ledare och verksamhetsansvarig. Något mer än 
hälften av de svarande i enkäten upplever att de i hög grad eller helt har tillräckligt 
med stöd. Vilket ytterligare stöd man eventuellt efterfrågar varierar mellan 
respondenterna. Utfallet beror sannolikt på att det inte finns något enhetligt stöd 
för avdelningsföreståndarna utan detta varierar mellan fakulteter, institutioner och 
avdelningar beroende på prioriteringar och resurser. Det gör att vissa viktiga 
stödfunktioner kan saknas för avdelningsföreståndare vid en institution, trots att 
stödbehovet för rollen som avdelningsföreståndare borde vara likartat. Enligt 
riktlinjerna för chefsuppdrag vid universitetet ska de tre roller som ingår i 
chefsuppdraget ses som en utgångspunkt för lokala och universitetsgemensamma 
stödfunktioner till chefer. IR ser positivt på det arbete som sektionen HR har 
påbörjat för att stödja chefs- och ledarskapet vid universitetet. Utmaningen är att få 
till stånd ett likartat stöd baserat på rollerna, samtidigt som det ytterst handlar om 
resurser och prioriteringar vid institutionerna, dit de flesta avdelningsföreståndare 
vänder sig för att få stöd.  
 
Granskningen har visat att uppföljningen av chefs- och ledarskapet på nivån under 
prefekt brister. Universitetet behöver systematiskt följa upp hur avdelningsföre-
ståndare klarar av sin roll utifrån givna förutsättningar så att bl.a. rätt stöd kan 
erbjudas och sättas in. 
 
För att leva upp till intentionen i den strategiska planen och andra styrdokument 
måste chefs- och ledarskapet prioriteras på samtliga nivåer. Förutom utbildning 
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och stöd handlar det om att avsätta tillräcklig tid för uppdraget.  Ett sätt att frigöra 
tid och minska den administrativa belastningen är att ge ett ändamålsenligt och 
likvärdigt stöd till alla avdelningsföreståndare baserat på de roller som följer av 
chefs- och ledarskapet. I detta sammanhang finns det anledning att se över om alla 
avdelningsföreståndare ska inneha alla tre rollerna, dvs. rollen som arbetsgivare, 
som ledare och som verksamhetsansvarig. Universitetet behöver utgå från de 
förutsättningar som chefer och ledare har på olika nivåer i organisationen när man 
nu ska implementera riktlinjerna för chefsuppdrag vid Lunds universitet. Det är 
också viktigt att se över om det kan bli meriterande att ta på sig ett uppdrag som 
ledare även på denna nivå. Med hänsyn till vad som framkommit vid granskningen 
är vår sammantagna bedömning att det finns behov av förbättringar av den interna 
styrningen och kontrollen inom det granskade området2. 
 
Internrevisionen rekommenderar rektor att: 


• Säkerställa att det universitetsövergripande går att få fram uppgifter om 
vilka som innehar rollen som avdelningsföreståndare under prefektnivån. 


• Se över om alla avdelningsföreståndare ska inneha alla tre rollerna enligt 
riktlinjer för chefsuppdrag. 


• Utifrån rollerna arbeta för att avdelningsföreståndarna får ett likartat stöd 
oavsett var i organisationen man arbetar. 


• Se till att det finns likartade kompetenskrav vid universitetet för att gå in i 
en roll som avdelningsföreståndare. I detta ingår att se över vilka 
utbildningar som bör vara ett minimikrav för att ta sig an rollerna som 
arbetsgivare, ledare och som verksamhetsansvarig. 


• Systematiskt följa upp hur chefs- och ledarskapet på bl.a. avdelningsföre-
ståndarnivå fungerar vid universitetet. 


 
Rektor har svarat:  
Allmänna kommentarer  
Vi ser positivt på den granskning som gjorts. Flertalet av rekommendationerna är 
helt i linje med det utvecklingsarbete (Chefsplattformen) som pågår inom 
sektionen HR. Det är dock svårt att sätta tidsangivelse på åtgärderna, då det är ett 
långsiktigt arbete som måste göras på olika nivåer inom organisationen. 
 
Svar på rekommendationerna: 


• För att kunna följa upp vilka personer som är chefer inom Lunds 
universitet måste ett gediget kvalitetsarbete göras tillsammans med 
verksamheten. Sådant arbete kommer att göras utifrån befintliga system. 
Arbetet beräknas vara klart 2019-12-31. 


• Vi välkomnar diskussionerna om chefernas roller men ser att detta är ett 
arbete som måste göras i verksamheten. I dagsläget ser vi inget behov av 
att centralt reglera rollen som avdelningschef, då den kan se mycket olika 
ut beroende på verksamhetens förutsättningar. Vi kommer att tydliggöra 
vikten av att prefekterna tar ansvar för att se över strukturer och förutsätt-
ningar för sina chefer. Inom ramen för arbetet med Chefsplattformen 
kommer vi att undersöka om rollen bör göras enhetlig framöver. 


                       
2 IR använder följande fyra nivåer i sin bedömning av den interna styrningen och 
kontrollen: tillfredställande, behov av förbättringar finns, otillräcklig och kritisk. 
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• Just nu pågår ett arbete med att se över HR-stödet till cheferna. Detta 
arbete görs i nära samarbete med fakulteternas HR-funktion och ingår som 
en del i arbetet med framtagande av en Chefsplattform. 


• I arbetet med framtagande av en Chefsplattform kommer det arbetas fram 
underlag över vilka kompetenser som krävs för att uppfylla rollerna i 
Riktlinjerna för chefsuppdrag. Vidare kommer vi att se över 
utbildningsutbudet så det är adekvat för chefsuppdraget. 


• Uppföljning av chefsrollen sker i första hand med närmaste chef och görs i 
utvecklingssamtalen. Vidare sker uppföljningen inom ramen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 


 
Granskning av kvalitetssäkringsarbete inom utbildning 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har på uppdrag av regeringen tagit fram ett 
nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. En av fyra komponenter 
i detta system är en granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, vilken 
kommer att ske under perioden 2017-2022. Enligt den tidsplan som tagits fram ska 
granskningen vid Lunds universitet göras i slutet av 2020.  
 
Merparten av kvalitetssäkringsarbetet ska enligt det nationella systemet bedrivas 
vid lärosätena. Vid Lunds universitet har ett kvalitetssäkringsprojekt bedrivits på 
uppdrag av utbildningsnämnden. Syftet med projektet har varit att föreslå ett hel-
täckande system för kvalitetssäkring av utbildning och som bidrar till att säker-
ställa att alla utbildningar vid Lunds universitet håller hög kvalitet. Projektet 
avlämnade sin slutrapport i början av 2017. Rektor har därefter beslutat om före-
skrifter samt en policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning 
vid Lunds universitet3. Utbildningsnämnden har tagit fram en vägledning för 
utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskarutbild-
ningsnämnden på forskarnivå. Uppföljning av fakulteternas arbete sker framför allt 
genom årliga kvalitetsdialoger mellan universitetsledning och fakulteter. 
 
I granskningen, vars syfte varit att bedöma den interna styrningen och kontrollen, 
har bl.a. följande frågor belysts: 


• Hur långt har fakulteterna kommit i arbetet med att utvärdera och följa 
upp kvaliteten i sina utbildningar? Finns det planer som säkerställer att 
examensgrundande utbildningar utvärderas minst vart sjätte år? 


• Finns det processer för hur eventuella kvalitetsbrister ska hanteras? 
• Hur följer universitetet upp att policy och föreskrifter efterlevs och 


vilka åtgärder vidtas om så inte sker? 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen visar att de fakulteter som har omfattats av granskningen har 
påbörjat arbetet med att utvärdera kvaliteten i sina utbildningar även om 
forskarutbildningen i de flesta fall ligger något efter. Fakulteterna har också i sina 
planer att alla utbildningar kommer att utvärderas inom en 6-årsperiod. 
 
Kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingssystemet vid de olika fakulteterna 
bygger på universitetets policy men metodiken för att ta sig an de olika kriterierna 
skiljer sig åt.  De flesta av fakulteterna har valt att utvärdera utbildningarna var för 


                       
3 Dnr STYR 2016/179 2018-03-15. 
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sig medan andra har valt ett tematiskt upplägg där kvalitetskriterierna i policyn 
utvärderas var för sig. Båda sätten uppfyller policyn som inte anger på vilket sätt 
utvärderingarna ska göras i detta avseende men det finns dock komplikationer med 
olika angreppsätt.  Bl.a. går det inte att jämföra fakulteter med varandra och i de 
fall utbildningar bedrivs över fakultetsgränserna kan problem uppstå. Vid de inter-
vjuade fakulteterna har man inte beslutat hur man ska hantera sådana utbildningar 
när bristande kvalitet konstateras men IR anser att detta bör göras. Bristande kvali-
tet i fakultetsöverskridande utbildningar kan vara ett problem även om fakulteterna 
använder sig av samma metodik i utvärderingarna.  
 
Enligt föreskrifterna ska utvärderingarna normalt innehålla externa sakkunniga. I 
vissa fall planeras detta för varje utvärdering medan andra utnyttjar en kombi-
nation där man vid någon utvärdering använder interna (LU-anställda) och vid 
andra även externa. När man använder externa utvärderare, vilket uppfattas stärka 
objektiviteten, kan det vara lämpligt att se till att man inte granskar varandras 
arbete. Exempelvis bör inte sakkunniga, anställda vid Göteborgs universitet delta i 
en utvärdering av en specifik utbildning hos oss om det är planerat att vi ska delta i 
utvärdering av motsvarande utbildning hos dem. 
 
I händelse av att brister i kvaliteten uppmärksammas i samband med fakulteternas 
utvärderingar så förutsätter deras processer att åtgärder ska vidtas för att höja 
kvaliteten. I några fall har man även som en möjlig åtgärd att istället låta en 
utbildning vila vilket innebär att studenter inte antas till utbildningen. Att avveckla 
utbildningar anges inte som ett alternativ men internrevisionen anser, mot bak-
grund av att resurser kan vara begränsade, att även avveckling borde kunna vara en 
aktuell åtgärd. Detta förutsätter dock en bedömning av vilka utbildningar som är 
strategiskt viktiga.  
 
Fakulteternas bedömning av det centrala stöd de fått under arbetet med att ta fram 
kvalitetssäkringsrutiner varierar. Vissa har framfört att det inte varit mycket kon-
takter med LU centralt under arbetets gång och att det heller inte har ställts frågor 
hur långt man kommit i arbetet eller funnits någon löpande uppföljning. Enligt 
uppgift har uppföljning och avstämning dock gjorts i samband med de två senaste 
kvalitetsdialogerna. En av de granskade fakulteterna som har deltagit i ett pilot-
projekt, menar att man fått mycket stöd i processen. 
 
Uppföljning inom fakulteterna har ännu inte genomförts då utvärderingar av 
utbildningar precis påbörjats. Alla fakulteter har ännu inte dokumenterat hur deras 
kvalitetssäkringssystem ska fungera men det är viktigt att även uppföljningspro-
cessen tas med i denna dokumentation. 
 
IR:s sammantagna bedömning av den interna styrningen och kontrollen i univer-
sitetets arbete med kvalitetssäkring av utbildning är att det finns behov av förbätt-
ringar.  
 
Internrevisionen rekommenderar rektor att: 


• Föreskriva att så långt det är möjligt använda externa sakkunniga där 
oberoendet säkerställs genom att man inte utvärderar varandras 
utbildningar. 
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• Föreskriva att fakulteternas kvalitetssäkringssystem ska innehålla kriterier 
för när avveckling kan vara aktuellt. 


• Föreskriva att fakulteterna dokumenterar sina system för kvalitetssäkring 
och kvalitetsutveckling för utbildning. 
 


Rektor har svarat:  
Allmänna kommentarer  
Rektor har med stort intresse tagit del av internrevisionens granskning av kvali-
tetsarbetet inom utbildningen vid Lunds universitet. Granskningen ger oss en möj-
lighet att förbättra och utveckla vårt interna kvalitetsarbete inte minst inför den 
nationella granskningen av vårt system som kommer att genomföras under senare 
delen av 2020. Lunds universitets system för kvalitetssäkring och kvalitetsut-
veckling har nyligen sjösatts och följs upp årligen i de kvalitetsdialoger som 
universitetsledningen har med fakulteterna. På så sätt kan ledningen få information 
om hur universitets system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling fungerar 
och vilka resultat fakulteternas arbete genererar. 
 
Svar på rekommendationerna   


• Frågan om hur externa sakkunniga används i utbildningsutvärderingar 
kommer att ställas i 2019-års kvalitetsdialoger med fakulteterna. Resultatet 
kommer att sammanställas och redovisas i den sammanfattande PM som 
skrivs för kvalitetsdialogerna varje år. Avdelningen Kvalitet och utvär-
dering föreslår sedan eventuella ändringar av föreskrifterna med anledning 
av resultatet av dialogerna och mot bakgrund av internrevisionens rekom-
mendation. 


• Avdelningen Kvalitet och utvärdering kommer att utreda och föreslå even-
tuella ändringar av föreskrifterna så att fakulteternas kvalitetssäkrings-
system även innehåller kriterier för när avveckling kan vara aktuellt. 
Rektor beräknas fatta beslut om reviderade föreskrifter enligt rekommen-
dationerna ovan senast den 31 maj 2020. 


• Frågan om att dokumentera och tillgängliggöra information om kvalitets-
arbetet kommer att lyftas med fakulteterna i kvalitetsdialogerna 2019. 
Avdelningen Kvalitet och utvärdering har getts uppdrag att skapa förut-
sättningar för en gemensam ingång för dokumentation och spridning av 
information om och resultaten av universitets, inklusive fakulteternas, 
kvalitetsarbete. 
 


Granskning av laboratoriesäkerhet 
Vid universitetet finns ett stort antal laboratorier där utbildning och forskning av 
olika slag bedrivs. Ett flertal externa och interna regelverk reglerar frågor om 
säkerhet men också om arbetsmiljö och miljö. Eftersom det kan finnas stora risker 
förknippade med verksamhet i laboratoriemiljö är det viktigt att det finns en god 
intern styrning och kontroll. 
 
Syftet med granskningen har varit att, utifrån nedanstående frågor, bedöma den 
interna styrningen och kontrollen i rutinerna inom det granskade området: 


• Vilka regler styr verksamheten? 
• Hur ser ansvarsfördelningen ut inom området?  
• Vilket stöd ges för att utföra verksamheten på ett säkert sätt? 
• Hur säkerställs att lagar, förordningar och interna regelverk efterlevs? 







 
 
 9 
 
 


• Har universitetet säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll av 
hanteringen? 


 
Iakttagelser och slutsatser 
Universitetets laboratorier och andra enheter som hanterar kemikalier och 
brandfarliga varor ska följa en mängd interna och externa regelverk.  Det finns 
även specialreglering avseende exempelvis strål- och biosäkerhet som gäller delar 
av universitets laboratorier. Externa regelverk omfattar exempelvis: 


• Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011). Kopplat till denna 
finns även en förordning samt föreskrifter och allmänna råd från MSB. 


• Föreskrifter från Kemikalieinspektionen (KIFS 2005:7) om klassificering 
och märkning av kemiska produkter. 


Interna styrande dokument som reglerar verksamheten är bl.a. 
• Delegationsordningar 
• Föreskrifter om fördelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd 


vid Lunds universitet (Dnr STYR/2016/1045) 
• Gemensamt system för kemikalieförteckning och riskbedömning KLARA 


(Dnr BE 2007/162) 


Det kan vara värt att notera att det inte bara är renodlade laboratorier som påverkas 
av lagstiftningen utan även andra verksamheter som exempelvis verkstäder och 
vaktmästeri. 
 
Utöver övergripande regelverk har de granskade enheterna även egna specifika 
regelverk för laboratorier och utrustning. Kopplat till detta finns ofta utbildningar, 
tester, repetitionsutbildningar och skriftliga bekräftelser att man tagit del av regler 
och instruktioner. Enligt uppgift är detta också kopplat till tillträdet till laborato-
rierna vilket innebär att det inte ska finnas personal i laboratorierna som inte 
genomgått nödvändig utbildning. Större enheter har ofta egna webbplatser med 
instruktioner, som kontinuerligt hålls uppdaterade till skillnad från tryckta hand-
böcker. Vid de granskade enheterna är denna information på engelska då det ofta 
finns ett betydande antal icke svenskspråkiga forskare, doktorander och studenter 
som är verksamma vid laboratorierna. 
 
Granskningen visar att det finns ett systematiskt säkerhetsarbete vid större enheter 
där man har möjlighet att satsa på gemensamma resurser och därför kan anställa 
exempelvis arbetsmiljösamordnare som utnyttjas vid flera laboratorier. I något fall 
har även två olika enheter beslutat att finansiera en gemensam tjänst avseende 
arbetsmiljösamordnare som ska samutnyttjas. Internrevisionen ser positivt på att 
samutnyttjande av kompetens används när det finns tillfälle till det. Om möjlighet 
finns skulle detta även kunna vara en lösning för mindre enheter som ofta har svårt 
att uppfylla de krav som ställs när det gäller kemikalie- och brandsäkerhet.  
 
Utöver det övergripande regelverket finns även specifika regelverk kopplade till 
olika laboratorier och utrustning som används i laboratorierna. Det finns även 
utbildningar som måste genomföras samt rutiner för att signera att man deltagit i 
utbildningar och tagit del av säkerhetsföreskrifter innan tillträde ges till 
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laboratorierna. Det finns dock inte några sådana enhetliga rutiner som gäller 
övergripande vid universitetet. 
 
Ansvaret för laboratoriesäkerhet är tydligt då det följer av arbetsmiljöansvaret. 
Detta förefaller också fungera tillfredställande med etablerade rutiner och tydliga 
regelverk. Vid samtliga enheter utom en i granskningen finns skriftliga vidarede-
legationer av arbetsuppgifter inom enheterna. Vid denna enhet har man valt att 
först färdigställa arbetsbeskrivningarna innan skriftliga vidaredelegationer upprät-
tas men internrevisionen vill framhålla att enligt universitetets föreskrifter om 
fördelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd ska all uppgiftsfördel-
ning dokumenteras skriftligen och diarieföras.  
 
Större enheter har möjlighet att skapa förutsättningar för säkrare laboratorier 
genom att satsa resurser på särskild kompetens medan mindre enheter måste 
hantera sina risker med den personal som finns tillhands. Det är därför viktigt att 
utnyttja de kurser och den kompetens som tillhandahålls av LU Byggnad som 
förutom att lämna expertstöd även är systemförvaltare för KLARA där kemikalier 
ska registreras och inventeras. Det finns vissa utbildningar som är obligatoriska för 
att få tillgång till stödsystemet KLARA men även andra obligatoriska utbildningar 
som exempelvis föreståndarutbildningen för brandfarlig vara. Det är ett krav att 
kemikalier ska registreras och inventeras årligen i KLARA men vid en mindre 
enhet har inte detta gjorts. Vid samma enhet har inte heller föreståndarutbild-
ningen för brandfarlig vara genomförts. Eftersom utbildning tillhandahålls både av 
universitetet och av räddningstjänsten kan det vara svårt att följa upp om utbild-
ning genomgåtts.  
 
Incidenter och tillbud ska anmälas i särskild ordning och anmälningsvägar med 
blanketter för tillbud finns angivna via olika webbplatser inom universitetet. Vissa 
intervjuade har uppgett att det är otydligt vad som är en incident och vad som är ett 
tillbud. Internrevisionen anser att information och utbildning kring detta eventuellt 
bör ses över. 
  
Regelbunden uppföljning av säkerhetsarbetet sker främst i form av återkommande 
skyddsronder men uppföljning och kontroll genomförs även av andra myndigheter 
som Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen samt den kommunala räddnings-
tjänsten och miljökontoret.  
 
För att LU Byggnad ska kunna ge ett adekvat stöd är det viktigt att de kan följa 
upp hur det ser ut i verksamheten. Skiftande rutiner inom universitetet försvårar 
dock möjligheten att vara ett stöd. Uppföljningen av kemikalier underlättas om 
KLARA hålls uppdaterad men också genom att det s.k. organisationsträdet speglar 
den aktuella organisationen. De olika verksamheterna behöver dessutom 
komplettera med uppgifter om kontaktpersoner.  
 
IR:s sammantagna bedömning av den interna styrningen och kontrollen i univer-
sitetets hantering av laboratoriesäkerhet, är att det finns behov av förbättringar. 
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IR har rekommenderat rektor att: 


• Genom regelbunden uppföljning säkerställa att skriftliga delegationsord-
ningar alltid finns upprättade vid vidaredelegering av arbetsuppgifter inom 
arbetsmiljö och brandskydd. 


• Säkerställa att det går att följa upp vilka anställda som är föreståndare för 
brandfarlig vara och att dessa har nödvändig utbildning. 


• Uppdatera och komplettera KLARA. 


Rektor har svarat: 
• Rektor har antagit Föreskrifter om fördelning av uppgifter inom arbets-


miljö och brandskydd vid Lunds universitet (dnr STYR 2016/1045). Med 
hänsyn till universitetets storlek och organisation fördelar rektor uppgifter 
i verksamhetens systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbete till de 
chefer som i enlighet med universitetets arbetsordning är direkt under-
ställda rektor. Chefer direkt underställda rektor får vidarefördela uppgifter 
i verksamhetens systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbete till 
direkt underställda chefer, prefekter/motsvarande, inom respektive verk-
samhetsområde. Prefekter/motsvarande får, förutom vissa övergripande 
uppgifter, för hela eller delar av sitt ansvarsområde vidarefördela uppgifter 
till direkt underställda chefer. 
Uppföljning av uppgiftsfördelningen för institution görs i enlighet med 
universitetets utarbetade processer för den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM-uppföljning). Den årliga uppfölj-
ningen genomförs via en universitetsgemensam enkät som besvaras av 
arbetsmiljöansvarig chef (prefekt/motsvarande), och skyddsombud med 
stöd av arbetsmiljösamordnare/motsvarande. 
SAM-uppföljningen syftar till att identifiera styrkor och svagheter i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, samt bedöma vilka åtgärder som behöver 
vidtas på varje organisatorisk nivå; institution, fakultet och universitets-
gemensam. SAM-uppföljningen genomförs årligen under perioden sep-
tember till december.  
På institutionsnivå är det verksamhetsansvarig chef som ska genomföra 
den årliga SAM-uppföljningen i samverkan med skyddsombud. Fakul- 
tetens/motsvarande arbetsmiljösamordnare finns som stöd för detta arbete. 
I chefens uppgifter ingår att lämna en rapport över resultatet av uppfölj-
ningen till fakultetens/motsvarande lokala skyddskommitté. Institu-
tionernas rapporter över årlig uppföljning av SAM utgör underlag för 
fakultetens/motsvarande lokala skyddskommitté att, ur ett fakultets-
perspektiv, bedöma hur arbetsmiljöarbetet fungerar och identifiera behov 
av åtgärder. Den lokala skyddskommittén ska även kontrollera att beslu-
tade åtgärder genomförs och får önskat resultat. Varje dekan/motsvarande 
ansvarar för att en rapport över fakultetens/motsvarande arbetsmiljöarbete 
lämnas till den centrala skyddskommittén. 
Med fakulteternas/motsvarandes rapporter, som ett av flera underlag, tar 
den centrala skyddskommittén fram förslag till mål och handlingsplan för 
universitetets arbetsmiljöarbete. 
Delegering av brandskyddet följs inte upp vid dessa tillfällen. Förslag på 
hur uppföljning kan ske ska tas fram och beräknas vara klart 15 december. 
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• Stöddokument finns på Medarbetarwebben och utbildning finns i Kompe-
tensportalen. Förslag på hur uppföljning kan ske och vilken ytterligare 
information som behövs ska tas fram och beräknas vara klart 15 december. 


• För att uppdatera och komplettera KLARA behövs en tydlig organisa-
tionsstruktur avseende användare av kemikalier. Förslag på organisations-
struktur ska tas fram. Den ska även innehålla förslag på hur organisations-
strukturen kontinuerligt ska kunna hållas uppdaterad samt hur uppfölj-
ningen ska ske. Förslaget beräknas vara klart 15 januari.  


 
Granskning av prioriterade områden i den strategiska planen 
Universitetets strategiska plan för åren 2017 – 2026 lyfter utvecklingsområden 
som är avgörande för en framgångsrik utveckling de kommande 10 åren. Planen 
innehåller sex prioriterade utvecklingsområden och till varje område är ett antal 
delmål knutna. Vissa av dessa delmål har tagits med i universitetets verksamhets-
planer för år 2018 och 2019. För att uppnå universitetets vision och mål är det 
viktigt att ett aktivt arbete bedrivs samtidigt som prioriteringar måste göras.   
 
Syftet med granskningen har varit att, utifrån nedanstående frågor, bedöma den 
interna styrningen och kontrollen kring arbetet med de prioriterade områdena i den 
strategiska planen: 


• Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning? 
• Hur bedrivs arbetet? 
• Vilken uppföljning sker? 


 
Iakttagelser och slutsatser 
IR kan konstatera att universitetets arbete med styrning och verksamhetsplanering 
har utvecklats i positiv riktning under senare år. 
 
Granskningen har visat att fakulteterna i sitt arbete för att styra verksamheten, 
använder sig av universitetets strategiska plan med de prioriterade utvecklings-
områdena och delmålen. Flera av de intervjuade nämner att universitets strategiska 
plan är bred och att det är lätt för fakulteterna att tillämpa planen i sin verksamhet. 
IR anser att just bredden är en förutsättning för att universitetets olika verksam-
heter ska kunna ha planen som utgångspunkt för sitt arbete. Det är dock viktigt att 
den strategiska planen bryts ned och omvandlas till konkreta mål så att styrningen 
inte uppfattas som diffus.  
 
Universitetets strategiska plan innehåller 27 särskilt definierade delmål, av vilka  
15 har prioriterats i verksamhetsplanerna för 2018 och 2019. Att utgå från de 
prioriterade delmålen i verksamhetsplanen har varit ett sätt att förtydliga vad som 
är viktigt att fokusera på i ett kortare tidsperspektiv. Delmålen togs fram bl.a. efter 
diskussioner i rektors ledningsråd och är enligt uppgift en kompromiss mellan 
olika åsikter. Universitetsledningen har därefter beslutat om prioriteringen och 
under 2018 har rektors ledningsråd valt att särskilt uppmärksamma sex av del-
målen. Tanken var ursprungligen att de prioriterade delmålen skulle förändras för 
varje verksamhetsplan, men det visade sig inte fungera att ta bort och lägga till 
delmål eftersom det skulle ge en signal till verksamheten att de delmål som togs 
bort inte längre skulle vara viktiga. Som framkommit av granskningen har det varit 
svårt att få en samlad bild av fakulteternas arbete med de 15 delmålen och någon 
systematisk uppföljning mot dessa förekommer inte. Av det utkast till universi-
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tetets verksamhetsplan för 2020 som IR tagit del av framgår att verksamhetsplanen 
framöver kommer att fokusera på de sex utvecklingsområdena istället för på del-
målen. Återrapportering mot delmålen är dock en viktig del för att kunna följa upp 
om universitetet utvecklas som planerat.  
 
De intervjuade vid fakulteterna menar att verksamhetsdialogerna är den främsta 
kanalen för uppföljning. Som underlag till dialogerna efterfrågar avdelningen 
Planering uppgifter enligt ett direktiv som skickas ut i förväg. Någon av fakul-
teterna använder sig av motsvarande process med verksamhetsdialoger inom 
fakulteten. Någon systematisk uppföljning av vad fakulteterna har gjort och hur 
universitetet som helhet utvecklas i förhållande till delmålen förekommer inte. När 
de prioriterade delmålen nu inte längre kommer att stå i centrum finns risk att det 
kan försvåra möjligheterna att dra slutsatser om hur universitetet utvecklas i 
förhållande till målen. Det är därför viktigt att följa upp hur förändringen i verk-
samhetsplanen påverkar detta. En halvtidsuppföljning av den strategiska planen är 
inplanerad, hur denna ska göras är ännu inte bestämt. 
 
Även om universitetet arbete med styrning och verksamhetsplanering har utveck-
lats positivt är vår bedömning att det finns behov av ytterligare förbättringar av 
den interna styrningen och kontrollen. Detta baseras främst på att det saknas en 
systematisk uppföljning av universitetets utveckling i förhållande till delmålen. 
 
IR har rekommenderat rektor att: 
• Systematiskt följa upp hur universitetet utvecklas i förhållande till delmålen i 


den strategiska planen. 
• Följa upp hur förändringen i arbetssätt med minskat fokus på delmålen 


påverkar möjligheten att systematiskt följa upp och kunna dra slutsatser om 
universitetets utveckling i förhållande till delmålen. 


 
Rektor har svarat: 


• Det har bildats en arbetsgrupp för strategisk planering (SP-gruppen) kopp-
lad till rektors ledningsgrupp, som leds av en vicerektor. Denna grupp 
kommer att bestå och fortsätta följa upp de olika målen i den strategiska 
planen och föreslå hur verksamhetsplanen kan och bör ändras det kom-
mande året. SP-gruppen har möten under hösten och vintern och därefter 
går förslaget vidare till rektors ledningsgrupp (LG). När dessa förslag och 
texter diskuterats och förankrats i LG går förslag till verksamhetsplan 
vidare för diskussion och förankring till rektors ledningsråd (RL). Den 
strategiska planens olika mål och verksamhetsplanen är en återkommande 
punkt vid RL:s internat, men är en fråga som även följs upp vid flera till-
fällen under året i både LG och RL. Verksamhetsplanen och resursfördel-
ningen är därutöver föremål för en särskild MBL-process. Slutligen pre-
senteras, diskuteras och förankras verksamhetsplanen med universitets-
styrelsen vid två olika tillfällen. Vid de årliga verksamhetsdialogerna är 
uppföljningen av den strategiska planen och dess olika mål en central 
fråga. Vid dessa möten genomför universitetsledningen en uppföljning av 
målen i den strategiska planen i förhållande till fakulteternas genomförda 
verksamhet såväl som planerade satsningar och förändringar. 


• Den ovan beskrivna processen kommer att fortgå. Hur ett minskat fokus på 
delmålen i verksamhetsplanen eventuellt påverkar möjligheten till 
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systematisk uppföljning får utvisas i de kommande diskussionerna i LG, 
RL, verksamhetsdialogerna och universitetsstyrelsen. Uppfattar  dessa 
olika ledningsorgan att ett minskat fokus på delmålen leder till sämre 
möjlighet att styra och följa upp verksamheten får detta upplägg självklart 
revideras. 
När den strategiska planen beslutades fattades det även beslut att denna 
skulle följas upp inom fem år. Under 2020 kommer en sådan utvärdering 
att initieras. I denna utvärdering kommer det att ingå att följa upp de 
olika delmålen och hur universitetet har utvecklats i förhållande till dem. 


 
Granskning – hantering av dataskyddsförordningen 
Internrevisionen granskade 2016 universitetets hantering av personuppgifter, 
utifrån då gällande regelverk. Granskningen visade på brister och internrevisionens 
bedömning var att den interna styrningen och kontrollen inom området var 
otillräcklig. Ett antal rekommendationer lämnades, bl.a. att organisationen skulle 
ses över och att rutiner för systematisk uppföljning och kontroll skulle tas fram. 
 
2018 trädde nuvarande dataskyddsförordning4 i kraft och ersatte den tidigare 
gällande personuppgiftslagen. Universitetet har bedrivit ett projekt för att 
underlätta anpassningen till den nya lagstiftningen och för att åtgärda de brister 
som konstaterats. Projektgruppen lämnade sin slutrapport i december 2018. 
 
Syftet med granskningen har varit att, utifrån nedanstående frågor, bedöma den 
interna styrningen och kontrollen inom det granskade området: 


• Hur långt har universitetet kommit i arbetet med att åtgärda de brister som 
identifierades i internrevisionens granskning?  


• Har universitetet påbörjat hanteringen av de brister och förslag på åtgärder 
som identifierades i projektet ”hantering av personuppgifter” och hur långt 
har arbetet kommit? 


• Finns det en uttalad styrning och struktur med tydliga roller och 
ansvarsfördelning inom området? 


• Vilka instruktioner och styrande dokument finns och hur är de 
implementerade i verksamheten? 


• Har universitetet säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll av 
hanteringen? 


 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen visar att ett arbete har bedrivits och fortfarande bedrivs för att 
åtgärda de brister som identifierades i IR:s granskning och i det projekt som 
tillsattes kort tid efter det att IR lämnat sin rapport. Samtidigt kan det konstateras 
att det fortfarande återstår frågor att hantera innan universitetet kan sägas uppfylla 
dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Ett flertal brister har konstaterats 
och i det fortsatta arbetet är det viktigt att prioritera vilka uppgifter som är mest 
angelägna. En bra utgångspunkt är projektgruppens förslag och slutsatser.  
 
Ett av de förslag till permanenta förändringar som lyftes av projektgruppen var 
behovet av att inrätta en funktion som dataskyddsombud på heltid. I februari 2018 
anställdes en person på heltid i syfte att inneha rollen som dataskyddsombud på 


                       
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 
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50% och informationssäkerhetssamordnare på 50 %. Åtta månader senare slutade 
personen sin anställning. Som svar på internrevisionens frågor uppgav personen att 
detta framför allt berodde på svårigheten att kombinera de två rollerna och att 
hinna med arbetet. Rollen som dataskyddsombud har därefter tillfälligt innehafts 
av den person som var projektledare för ovan nämnda projekt. I augusti tillträder 
en nyanställd person som dataskyddsombud på heltid. En särskild heltidsanställd 
informationssäkerhetssamordnare har påbörjat sin anställning i maj i år.  
 
Projektgruppen har tagit fram ett förslag på en organisation och enligt detta ska 
fakulteterna utse fakultetssamordnare vilket ännu inte gjorts. IR bedömer att det är 
viktigt att det finns en fungerande organisation, inte minst för att dataskyddsom-
budet ska få rimliga förutsättningar att genomföra sina kontrollerande och rådgi-
vande uppgifter.  Som konstaterats i granskningen har någon uppföljning och 
kontroll av regelefterlevnaden inte genomförts sedan förordningen infördes. IR vill 
här betona att det inte är dataskyddsombudet som har ansvar för att personupp-
gifterna hanteras korrekt och att universitetet följer dataskyddsförordningen.   
 
IR har tidigare granskat universitetets informationssäkerhet och en förnyad gransk-
ning kommer att ske under hösten. Redan nu kan konstateras att universitetets rikt-
linjer för informationssäkerhet behöver uppdateras för att anpassas till dataskydds-
förordningen. I nuvarande granskning har påtalats risker kopplade till överföring 
av data från ett system till ett annat. Uppgifter kan då överföras till ett system med 
lägre skyddsnivå där personer kan få access som de inte har i det ursprungliga 
systemet.  En annan risk som tagits upp är brister vad gäller klassificering av 
information och instruktioner hur information ska lagras. Informationssäkerhet och 
skyddet av personuppgifter är nära kopplat och det är därför viktigt med en sam-
ordning av uppgifterna. Sannolikt hade övergången till dataskyddsförordningen 
varit enklare om universitetet haft en fungerande klassificering samt lagringslös-
ningar anpassade till olika typer av information. Arbete pågår dock och IR väl-
komnar att klassificeringen kommer att vara en prioriterad fråga för den nya 
informationssäkerhetssamordnaren. 
 
Innan beslut tas om att använda olika former av molntjänster, rekommenderas att 
en grundlig riskbedömning görs som involverar olika kompetenser och inte enbart 
IT-tekniska. Inte minst är detta viktigt med tanke på regelverket kring hantering av 
personuppgifter. Frågor om olika molntjänster diskuteras för närvarande flitigt och 
de risker man ser delar universitetet inte enbart med andra organisationer i Sverige 
utan även med andra länder inom EU. Det är viktigt att följa utvecklingen och de 
analyser som LDC avser att genomföra kommer därför att vara av stort intresse. 
 
Någon dokumenterad rutin för uppföljning och kontroll av att universitetet följer 
dataskyddsförordningen finns inte och enligt uppgift genomförs inga kontroller av 
de behandlingar som sker. Eftersom det är först nu som det finns en process för att 
göra anmälan av personuppgiftsbehandling i forskningsprojekt har det inom detta 
område inte funnits någon universitetsgemensam registrering av nya personupp-
giftsbehandlingar att följa upp mot.  
 
IR:s sammantagna bedömning av den interna styrningen och kontrollen i univer-
sitetets hantering av dataskyddsförordningen är att det finns behov av 
förbättringar.  
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IR har rekommenderat rektor att: 


• Fortlöpande följa upp så att universitetet följer dataskyddsförordningen 
• Ge rimliga förutsättningar för dataskyddsombudet att utföra sitt uppdrag 
• Reglera hur information får överföras mellan olika system så att data inte 


överförs till system med lägre skyddsnivå, samt följa upp efterlevnaden 
• Uppdatera universitetets riktlinjer för informationssäkerhet 


Rektor har svarat: 
• I dataskyddsombudets roll ligger att övervaka efterlevnaden av förord-


ningen, art 39 p la) europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter m.m.(Dataskyddsförordningen). Denna uppgift ingår där-
med i universitetets dataskyddsombuds roll. Rutiner för övervakning av 
efterlevnaden kommer att tas fram. Dataskyddsombudet rapporterar 
löpande till förvaltningschefen, som universitetets högsta administrativa 
nivå. Universitetets efterlevnad kommer att vara en del av rapporteringen. 


• Från och med den 12 augusti 2019 har universitetet ett dataskyddsombud 
anställt på heltid med placering på avdelningen Juridik med uppgiften att 
enbart arbeta med dataskyddsfrågor. Till dataskyddsombudets stöd finns 
fakultetsgruppen och dataskyddsgruppen. Fakultetsgruppen består av 
representanter från fakulteterna och fungerar som referens, diskussions-
forum och för erfarenhetsutbyte. Dataskyddsgruppen består av personer 
med specialistkompetenser inom olika delar av stödverksamheten såsom 
juridik, IT, informationssäkerhet, dokumenthantering. Gruppen samordnar 
arbetet med personuppgiftshantering inom universitetet och ger stöd åt 
dataskyddsombudet för att bidra till lösningar, ta fram strukturer, rutiner 
och information. Sedan i maj 2019 har universitetet också en informa-
tionssäkerhetssamordnare anställd på heltid. Dataskyddsombudet och 
informationssäkerhetssamordnaren kommer att arbeta i nära dialog för att 
säkerställa att de strukturer och rutiner för informationssäkerhet som sam-
ordnaren ska ta fram är förenliga med kraven på persondataskydd. Data- 
skyddsombudets arbete, förutsättningar och behov av stöd kommer att 
följas upp löpande, inledningsvis veckovis, av närmaste chef. I den risk-
analys som dataskyddsombudet planerar att göra årligen kommer bland 
annat universitetets organisation, kompetens och resurser på dataskydds-
området att utvärderas i syfte att bedöma förutsättningarna för att universi-
tet ska efterleva regelverket på ett riskbaserat och rimligt sätt. 


• Universitetet har nyligen anställt en erfaren informationssäkerhets- 
samordnare som under sommaren genomfört en översiktlig analys och 
påbörjat ett förankringsarbete med uppdraget att över tid införa ett 
ledningssystem för informationssäkerhet enligt MSBs riktlinjer som har 
sin bas i ISO27000. Det innebär bland annat att skapa uppdaterade 
styrdokument, riskidentifiering, styrmodell, metodik och organisation, för 
att möta behov och krav på ett långsiktigt, strukturerat och effektivt 
informationssäkerhetsarbete. 
Universitetets IT-beredningsgrupp, SamIT, har från och med höstterminen 
2019 utökats med dataskyddsombudet, informationssäkerhetssamordnaren, 
IT-säkerhetsarkitekten och en arkivarie med IT-specialitet och fått 
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förändrat uppdrag att fokusera på IT-, och informationssäkerhet för att 
stödja införandet av ett sammanhållet informationssäkerhetsarbete. 
För att kunna genomföra de önskade regleringarna krävs att universitetets 
information och IT-system klassificeras enligt KRT-modellen 
(Konfidentialitet-Riktighet-Tillgänglighet) samt att riskanalyser och 
prioriterade skyddsåtgärder genomförs. Tillsammans är det ett stort paket 
som är under uppstart varför en tydlig tidslinje idag inte kan lämnas. 


 





		IR har rekommenderat rektor att:

		IR har rekommenderat rektor att:

		IR har rekommenderat rektor att:






 
 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Wrangel, Biskopsgatan 5, Telefon 046-222 70 24, 046-222 00 00, 070-290 67 83 
E-post cecilia.billgren@rektor.lu.se


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


Beslut att påbörja rekrytering av rektor och prorektor för Lunds 
universitet fr o m 1 januari 2021 


Bakgrund 
Mandatperioden för nuvarande rektor Torbjörn von Schantz löper ut 2020-12-31. 
Styrelsen behöver därför vid sammanträde 2019-09-24 besluta att påbörja 
rekryteringen av rektor och prorektor samt utse sina ledamöter i den 
rekryteringsgrupp som ska utses enligt Arbetsordning för Lunds universitet, 2019-
06-18 (dnr STYR 2019/907). Rekryteringsgruppens uppgift under hösten är bl a att 
ta fram ett förslag till kravprofil för rektor som tas upp för att fastställas av 
styrelsen i december.  


Till styrelsens ordförande har följande förslag till ledamöter i rekryteringsgruppen 
inkommit: 
Ekonomichef Ingrid Bengtsson-Rijavec, extern ledamot 
Professor Anne L’Huillier, lärare 
Robin Bernståhle, student 


Till ordförande för rekryteringsgruppen föreslås styrelsens ordförande Jonas 
Hafström.  


I rekryteringsgruppen ingår förutom fyra ledamöter från styrelsen även fyra 
ledamöter från universitetskollegiet. Dessa är enligt beslut i universitetskollegiet 
2019-09-09 följande: 
Kanslichef Catrin Malmström, övriga anställda 
Gustav Ekström, student 
Universitetslektor Johan Östling, lärare 
Professor Viveka Alfredsson, lärare 


Att ta fram förslag till rektor och att utse prorektor får ses som en av de viktigaste 
uppgifterna för en universitetsstyrelse. En central del i detta arbete är 
rekryteringsgruppens arbete med att ta fram en kravprofil som speglar vad 
universitetet söker vad gäller kompetens och egenskaper hos ny rektor och 
prorektor. Styrelsen bör därför vid sitt sammanträde 2019-09-24 diskutera bl a 
vilka förväntningar styrelsen har på ny rektor och prorektor, vilka som är de 
viktigaste frågorna för Lunds universitet kommande år. Detta är viktig information 
både för rekryteringsgruppen och för framtida kandidater.  


2019-09-11 


1 


Dnr STYR 2019/1064 


PM med förslag till beslut 
Bilaga 13







 
 
 2 
Regelverk  
För ledningen av verksamheten närmast under styrelsen skall varje högskola ha en 
rektor (Högskolelagen (HL) 2 kap 3 §). Regelverket kring utseende av rektor och 
prorektor regleras i Högskoleförordningen (HF) 2 kap samt i Arbetsordning Lunds 
universitet från 2019-06-18 (dnr STYR 2019/907). 
 
Högskoleförordningen (HF)   
2 kap 8 § Rektor skall anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter 
förslag av styrelsen för högskolan. Anställningen får förnyas, dock högst två 
gånger om vardera högst tre år. 
 
Innan styrelsen lämnar sitt förslag skall den höra lärarna, övriga anställda och 
studenterna på det sätt som styrelsen har bestämt. 
 
I sitt arbete med att föreslå rektor, skall styrelsen så långt möjligt ta fram såväl 
kvinnliga som manliga kandidater. Styrelsen skall för regeringen redovisa hur 
jämställdhetsaspekten har beaktats. Förordning (2002:558). 
 
2 kap 10 § Rektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när han 
eller hon inte är i tjänst. Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den 
utsträckning som rektor bestämmer. 
 
Rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen. Förordning (2010:1064). 
 
2 kap 11 § Behörig att vara rektor eller ställföreträdare för rektor är den som 
uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor. Förordning 
(2010:1064). 
 
Lunds universitets arbetsordning 
Sedan nuvarande rektor anställdes 2015 har styrelsen fattat beslut om en delvis 
förändrad process för rekrytering av rektor och prorektor. Tidigare fattade styrelsen 
beslut om hur processen skulle genomföras inför varje ny rekrytering. Nu har en 
tydligare process tagits fram och regleras i Arbetsordning för Lunds universitet, 
kap 2.8 och 2.9 (bilaga 1). Den största förändringen är att rekryteringsgruppen nu 
ska bestå av ledamöter från såväl styrelsen som universitetskollegiet. 
 
Styrelsen har även beslutat om tidplan för rekryteringen av rektor och prorektor då 
nuvarande rektor lämnar uppdraget (bilaga 2). 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar att påbörja rekrytering av rektor och prorektor för Lunds 
universitet från och med 2021-01-01. 
 
Vidare beslutar styrelsen att utse styrelsens ordförande Jonas Hafström till 
ordförande i rekryteringsgruppen samt att utse följande styrelseledamöter att ingå i 
rekryteringsgruppen: 
 
Ekonomichef Ingrid Bengtsson-Rijavec, extern ledamot 
Professor Anne L’Huillier, lärare 
Robin Bernståhle, student 
 
Bilagor 
1. Utdrag ur Arbetsordning för Lunds universitet 
2. Tidplan  
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Andra frågor än de som avses i 2 kap. 2 § HF ska avgöras av rektor, om inte  
1. annat är föreskrivet i lag eller förordning, eller
2. styrelsen har beslutat något annat (2 kap. 3 § HF).


I enlighet med detta tillfaller beslutsbefogenheter som inte omnämns i 2.1 ovan universitetets 
rektor. Rektor fastställer delegation av beslutsbefogenheter för Lunds universitet. 


Rektor svarar för myndighetens arbetsgivarepolitik (8 § MF) genom att:
i samverkan med andra myndigheter utveckla och samordna den statliga 
arbetsgivarpolitiken, 
se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten, 
skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och 
erfarenhet. 


2.7 Ställföreträdare för rektor: prorektor  
Prorektors mandatperiod ska följa rektors. Prorektor tjänstgör i rektors ställe när han eller hon 
inte är i tjänst, och ersätter i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer (2 kap. 10 § 
HF). 


2.8 Utseende av rektor och prorektor  
Rektor utses av regeringen efter förslag från universitetsstyrelsen. Det åligger universitets-
styrelsen att höra studenter, lärare och övriga anställda innan förslaget lämnas (2 kap. 8 § HF). 
Hörande av studenter, lärare och övriga anställda sker genom universitetskollegiet. Prorektor 
utses av styrelsen (2 kap. 10 § andra stycket HF). 


Rekrytering av rektor och prorektor ska genomföras enligt följande: 
En rekryteringsgrupp med uppdrag att bereda förslag till rektor och prorektor för Lunds
universitet utses enligt följande:


Universitetsstyrelsen utser inom sig ordförande i rekryteringsgruppen och ytterligare 
tre ledamöter varav en extern ledamot, en lärare och en student. 
Universitetskollegiet utser inom sig fyra ledamöter i rekryteringsgruppen varav två lärare, 
en övrig personal och en student. 
Ledamotskap i gruppen är personligt, dvs vid frånvaro finns inte möjlighet för någon 
annan att delta i ledamots ställe. 
Styrelsens ordförande har utslagsröst vid rekryteringsgruppens möten. 
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid gruppens möten har även en representant för 
varje personalorganisation, två tjänstemän (varav en med HR-kompetens) 


Universitetsstyrelsens uppgifter 
Universitetsstyrelsens första uppgift är att ta initiativ till tillsättande av en 
rekryteringsgrupp. 
Universitetsstyrelsens andra uppgift är att på förslag från rekryteringsgruppen fastställa 
en kravprofil för rektor och prorektor.  
Universitetsstyrelsens tredje uppgift är att på förslag från rekryteringsgruppen besluta om 
förslag till rektor och besluta om prorektor. 


Utdrag ur Arbetsordning för Lunds universitet, 2019-06-18, dnr STYR 2019/907


Bilaga 1
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Rekryteringsgruppens uppdrag 
Rekryteringsgruppens uppdrag är att bereda förslag till rektor och prorektor. I detta ingår 
följande: 


att ta fram en plan för rekrytering av rektor och prorektor, 
att under hela processen informera om och förankra arbetet i sina respektive grupper, 
att efter hörande av universitetskollegiet föreslå universitetsstyrelsen en kravprofil för 
rektor och prorektor, 
att ta fram en hanteringsordning för ansökningar och kandidaturer, 
att aktivt arbeta för att få fram de bästa kandidaterna inför hörande i universitetskollegiet,  
att avgöra i vilken utsträckning extern kompetens ska anlitas i rekryteringsprocessen, 
att presentera fler än ett förslag till rektor respektive prorektor för universitetskollegiet, 
Kravet om flera kandidater kan frångås om hela rekryteringsgruppen är enig om det, 
att inför hörande av universitetskollegiet motivera sitt val av kandidater i förhållande till 
den fastställda kravprofilen, 
att efter hörande av universitetskollegiet föreslå rektor och prorektor till 
universitetsstyrelsen, 
att i sitt förslag till rektor respektive prorektor redogöra för hur rekryteringsarbetet 
genomförts samt hur jämställdhetsaspekten särskilt har beaktats. 


Rekrytering av prorektor 
Processen för rekrytering av prorektor ska vara densamma som för rektor och ska påbörjas senast 
då styrelsen beslutat om förslag till rektor. Normalt ska prorektor liksom rektor sökas både 
internt och externt. Då prorektor söks externt ska detta ske genom ledigkungörande av ett 
tidsbegränsat uppdrag som prorektor förenat med en administrativ anställning. Rektor ska tidigt i 
processen ges möjlighet att lämna synpunkter på prorektorskandidater. Rekryteringsgruppen kan 
även senare i processen involvera rektor. 


Om en utsedd prorektor lämnar sitt uppdrag då det är mindre än tre år kvar av mandatperioden 
kan rekrytering av ny prorektor ske genom en förenklad process. Den förenklade processen 
innebär att den kravprofil som gällde vid rekrytering av avgående prorektor kan användas samt 
att kandidater kan sökas endast internt inom Lunds universitet. 


2.9 Universitetskollegium 
Uppgifter 


Universitetskollegiet fullgör uppgiften enligt 2 kap. 8 § HF om universitetsstyrelsens 
skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att utse rektor och 
prorektor.  
Universitetskollegiets representanter för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare 
och övriga anställda utser tre lärare i universitetsstyrelsen genom val och ansvarar för ev. 
fyllnadsval. 


Universitetskollegiet ska inför universitetsstyrelsen redovisa hur jämställdhetsaspekten har 
beaktats i samband med val m.m. enligt 2 kap. 8 § HF. 


Organisation och sammansättning 
Universitetskollegiet ska bestå av högst 48 ledamöter. Av dessa ska 24 vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare och platserna fördelas enligt följande: 16 platser fördelas lika över 
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fakulteterna och resterande 8 fördelas med hänsyn tagen till fakulteternas antal anställda inom 
kategorin. Därutöver ingår 12 ledamöter som representerar övriga anställda fördelade så att alla 
fakulteter blir representerade och så att övriga anställda utanför fakultetsorganisationen 
garanteras representation. Studenterna ges möjlighet att utse 12 ledamöter. Representanter för 
vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare samt övriga anställda utses genom val 
fakultetsvis/motsvarande.  Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). 


Röst- och nomineringsberättigade vid val av ledamöter till universitetskollegiet är anställda vid 
Lunds universitet vilkas anställning omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade 
tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning. Kravet 
på minst 50 procent anställning av heltid kan frångås om syftet är att undvika eventuell 
diskriminering av enskilda anställda. Doktorander med doktorandanställning är inte röst- och 
nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § 
HF.


Inom universitetskollegiet ska det finnas ett arbetsutskott. Det ska bestå av högst sju 
ledamöter som utses inom kollegiet. Vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och 
övriga anställda ska ingå i arbetsutskottet. Studenterna ges möjlighet att utse en representant 
till arbetsutskottet. Härutöver ges personalorganisationerna möjlighet att utse varsin 
företrädare, som ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i arbetsutskottet.  
Vid beredning av utseende av rektor och prorektor deltar alla universitetskollegiets 
ledamöter. 
Vid val av tre lärare i universitetsstyrelsen deltar inte studenterna. 


Mandatperioden för kollegiets ledamöter är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
Om en ledamot lämnar sitt uppdrag i universitetskollegiet under mandatperioden väljs en 
ersättare för denna. 


2.10 Rektors ledningsråd 
Rektors ledningsråd består av rektor, prorektor, vicerektorer (om rektor har utsett sådana), alla 
dekaner och förvaltningschefen. Ledningsrådet är rådgivande till rektor i frågor som rör 
utbildning och forskning samt innovation och samverkan och i övriga frågor som rör 
uppfyllandet av universitetets långsiktiga strategiska mål. Studenterna har rätt att ha två 
representanter i rektors ledningsråd.  


2.11 Universitetsförvaltning och förvaltningschef 
Universitetsförvaltningen stödjer universitetsstyrelsen, rektor, fakultetsstyrelserna och 
verksamheten i övrigt i dessas ärendehandläggning och beslutsfattande. Universitets-
förvaltningen sörjer även för att universitetet fullgör sitt övergripande myndighetsansvar. 


Förvaltningschefen har övergripande ansvar för administrativa processer och system vid Lunds 
universitet. Förvaltningschefen har ansvar för att utveckla universitetets administration. 
Förvaltningschefen anställs av rektor. 


Ställföreträdande förvaltningschef utses av rektor efter samråd med förvaltningschefen. 







2018-10-26 


  Bilaga 2 


Tidplan för rekrytering av rektor och prorektor då nuvarande rektor lämnar uppdraget 


2019 


September Universitetsstyrelsen (US) respektive universitetskollegiet (UK) utser ledamöter 
i rekryteringsgruppen 


Oktober-november Rekryteringsgruppen beslutar om rekryteringsstrategi samt arbetar med att ta 
fram kravprofil för rektor, inklusive hörande i UK. 


December US fastställer kravprofil 


2020 


Januari - februari Ledigkungörande och eventuell annonsering 


Februari-april Arbete med urval och intervjuer  


Maj Kandidat/kandidater presenteras för UK 


Juni Rekryteringsgruppen lämnar ett eller flera förslag till rektor till styrelsen 
Rekryteringsgruppen tar fram kravprofil för prorektor, inkl hörande av UK. 


Juni Styrelsen fattar beslut om förslag till rektor. 
Styrelsen fastställer kravprofil för prorektor. 


Augusti  Regeringen utser ny rektor fr o m 1 januari 2021.  
Ledigkungörande och eventuell annonsering av uppdrag som prorektor 


September-oktober Arbete med urval och intervjuer 


November Kandidat/kandidater presenteras för UK 
Rekryteringsgruppen lämnar ett eller flera förslag till prorektor till styrelsen 


December Styrelsen utser prorektor 


Förändringar i tidplanen kan vid behov göras av rekryteringsgruppen. 


Tidplan fastställd av universitetsstyrelsen 2018-10-26
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E-post anna.akesson@rektor.lu.se


Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt 
beslut fattade under perioden 2019-05-24 – 2019-08-29  


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse/ 
gäst/ 
adjungerad 


Anställd 
fr.o.m 


Tiinamaija Tuomi Med fak Internmedicin Adjungerad 2019-07-01 


Tom J de Koning Med fak Pediatrik Utlysning 2019-09-01 


Anders Johnsson Med fak Klinisk onkologi Adjungerad 2019-10-01 


Per Johnsson LTH Atom-, molekyl- 
och optisk fysik 


Befordran 2019-06-20 


Penelope J. E. Davies Hum & teol 
fak 


Antikens kultur- 
och samhällsliv 


Gästprofessor 2020-01-01 


Henrik Jörntell Med fak Fysiologi Befordran 2019-08-15 


Meliha C Kapetanovic Med fak Reumatologi Adjungerad  2019-09-01 


Jan Persson Med fak Gynekologi och 
obstetrik 


Adjungerad  2019-09-01 


Marie Arsenian 
Henriksson 


Med fak Experimentell 
barncancerforskni
ng 


Gäst 2019-09-01 


Elisabet Englund Med fak Klinisk 
neuropatologi 


Adjungerad 2019-09-01 


Olga Göransson Med fak Molekylär 
nutrition 


Befordran 2019-08-29 


Pål Stenmark Med fak Strukturbiologi Befordran 2019-08-29 


2019-09-03 


PM 
Bilaga 16g
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Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2019. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
 
 
 
Kvinnor 


 
 
 


Män 
37 st. 35 % 65 % 


Utlysningar 1 st. 3 st. 
Befordringar 3 st. 11 st. 


Kallelser   
Gäst 6 st. 3 st. 


Adjungerad 3 st. 5 st. 
Utlysningar  2 st. 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2018. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
Kvinnor 


 
 
 


Män 
60 st. 50 % 50 % 


Utlysningar 4 st. 7 st. 
Befordringar 12 st. 11 st. 


Kallelser 1 st. - 
Gäst 12 st. 8 st. 


Adjungerad 1 st. 4 st. 
 
Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2017. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
 
Kvinnor 


 
 
 


Män 
61 st. 43 % 57 % 


Utlysningar 3 st. 8 st. 
Befordringar 9 st. 12 st. 


Kallelser 1 st. 1 st. 
Gäst 11 st. 4 st. 


Adjungerad 2 st. 10 st. 
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