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Rapport från Riksrevisionen om myndighetskapitalet vid 
universitet och högskolor  
Riksrevisionen har presenterat rapporten Varför sparar lärosätena? – En granskning 
av myndighetskapital vid universitet och högskolor. Den innehåller slutsatser och 
rekommendationer till både regeringen och de statliga lärosätena. Rapporten finns i 
sin helhet på Riksrevisionens hemsida - www.riksrevisionen.se 


Av rapporten framgår att det vid årsskiftet 2016/17 fanns ett samlat 
myndighetskapital på 12,3 miljarder kronor, vilket är en ökning med nästan 7 
miljarder sedan 2007. Även om den totala ökningen avstannat ligger det fortfarande 
på en historiskt hög nivå vid många lärosäten. Uppbyggnaden av 
myndighetskapitalet har framför allt uppkommit som en följd av att lärosätena, av 
olika anledningar, inte kunnat omsätta de ökade anslagsmedlen i forskning och 
utbildning. Orsaker till detta är bland annat svårigheter att hitta rätt kompetens, att 
rekryteringsprocesserna tar lång tid samt en ryckighet i satsningar från regeringen. 


I rapporten menar riksrevisionen att ett visst kapital är rimligt för att möta framtida 
åtaganden i form av till exempel samfinansiering och att en viss ekonomisk buffert 
är berättigad med tanke på verksamhetens risker och särart. Riksrevisionens slutsats 
är dock att nuvarande nivå på myndighetskapitalet sammantaget inte är förenlig med 
ett effektivt resursutnyttjande. 


För att säkerställa en tydlig och strategisk styrning och uppföljning av 
myndighetskapitalet vid de statliga lärosätena rekommenderar Riksrevisionen 
regeringen att överväga att införa lärosätesspecifika måltal, samt säkerställa en god 
insyn i myndighetskapitalet och dess utveckling vid respektive lärosäte. Lärosätena 
bör å sin sida utveckla sin interna uppföljning i syfte att möjliggöra en strategisk 
förbrukning av myndighetskapitalet. 


På styrelsemötet kommer en närmare presentation av rapporten att ges.  
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Riskanalys!2017!
!
Bakgrund 
Enligt förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) ska Lunds 
universitet genomföra en riskanalys som syftar till att identifiera omständigheter 
som utgör risk att de krav som framgår i myndighetsförordningen (2007:505) inte 
fullgörs. 


Riskarbetet vid Lunds universitet 
Lunds universitet har utvecklat sitt arbete med riskanalysen och numera värderar 
samtliga fakulteter (inklusive USV, MAX IV, LUKOM och LUB) och den 
gemensamma förvaltningen 18 gemensamma, även kallade allmänna, risker utifrån 
sannolikhet och konsekvens. Riskvärdet (produkten av sannolikhet och 
konsekvens) uttrycks på en färgskala där grönt innebär låg (förumbar) risk och 
mörkrött innebär hög (mycket allvarlig) risk (se bilaga 1). 


Riskerna kallas allmänna eftersom i stort sett alla delar av universitet upplever dem 
som relevanta i sina respektive verksamheter. De allmänna riskerna är framtagna 
utifrån olika omvärldsanalyser (bland annat universitetsstyrelsen omvärldsanalys) 
och en så kallad invärldsanalys (bland annat tidigare riskvärderingar). 


Verksamheterna har därutöver haft möjlighet att värdera så kallade specifika risker, 
det vill säga risker som en verksamhet själv identifierar och som inte återfinns 
inom de allmänna. 


Till värderingarna har verksamheterna angivit vilka åtgärder de avser genomföra 
för att hantera riskerna. 


Riskvärderingarna har genomförts i så kallade riskdialoger som faciliterats av 
avdelning Planering vid Universitetsledningens staber. Under året har också ett 
systemstöd för riskarbetet införts med syftet att uppnå en mera kvalitetssäkrad, 
väldokumenterad och transparent riskanalys. 


De allmänna riskerna relaterar till universitetets strategiska plan på så sätt att en 
kontrollerad, systematisk och genomgripande hantering av dem bidrar till 
universitetets arbete med att uppnå vissa av målen som anges i den strategiska 
planen. 


Av de allmänna riskerna kan några lyftas fram av styrelsen som särskilt kritiska. 
Det kan vara risker som har värderats högt av flera verksamheter. I urvalet bör man 
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 2 
ta hänsyn till universitetets så kallade riskaptit – exempelvis bör acceptansen för 
risktagande vara låg inom området regelefterlevnad.  
 
 
 
Riskanalys 2017 
Resultatet av dialogerna som genomförts hösten 2017 framgår av bilaga 1. 
 
Enligt resonemanget ovan framstår följande sju risker som särskilt kritiska. Under 
varje risk anges vilka åtgärder de olika verksamheterna angett att de ska genomföra 
för att hantera riskerna. Observera att beskrivningarna av åtgärderna är ett axplock 
av ett större antal åtgärder som ska genomföras av en eller flera verksamheter.  
 
Risk nr 1: Risk att lagar och regler inte efterlevs 


•, Uppföljning av bisyssla 
•, Utbildning i etik 
•, Utredning med förslag på åtgärder är på gång inom upphandlingsområdet 
•, Processutveckling 
•, Systematiska uppföljningar 
•, Interna nätverk 
•, Kompetensutveckling 
•, Implementering av arbetsmiljöorganisationen 
•, Lathundar och handböcker 


 
Risk nr 2: Risk för kvalitetssänkning inom utbildning (grund och avancerad nivå) 
på grund av stagnerade eller minskade anslag/avgifter 


•, Politisk påverkan och debatt 
•, Analys av utbud, innehåll, behov och finansiering 
•, Samarbete mellan utbildningar 
•, Processutveckling 
•, Åtstramningar och anpassning 
•, Ny och ändamålsenlig organisation inom utbildning på grundnivå inom en 


av fakulteterna 
•, Pedagogisk utveckling 
•, Mindre antal studenter, kurser och program 
•, Extern samverkan 
•, Erbjuda uppdragsutbildning 
•, Minska antal inresande studenter och öka antalet utresande studenter 
•, Internationella jämförelser som leder till åtgärder och justeringar 
•, Satsningar på e-lärande 
•, Justering av interna prislappar 


 
Risk nr 8: Risk att finansieringen av forskning och forskarutbildning inte är 
tillräcklig för att nå mål och ambitioner 


•, Skapa förutsättningar för forskare att söka externa medel med framgång 
•, Dialog med externa parter 
•, Ny och ändamålsenlig organisation forskningsorganisation inom en av 


fakulteterna 
•, Samfinansiering 
•, Infrastruktursatsningar 
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Risk nr 11: Risk för att olika typer av infrastruktursatsningar sammantaget inte 
stödjer universitetets bredd och behov 


•, Diskutera och vidga den nuvarande definitionen av infrastruktur 
•, Samarbete inom LU 
•, Bredda kontaktytorna 
•, Söka externa medel 
•, Samverkan med Brunnshögsgruppen 
•, Nationell samverkan 


 
Risk nr 12: Risk för inadekvata system och processer för att spara, bevara och 
tillgängliggöra information digitalt 


•, Fortsatt hög prioritet för IT-säkerhet 
•, Inrätta rutiner 
•, Samarbete inom LU 
•, Klargöra ansvar för användare och uppföljning av IT-struktur  
•, En fakultet planerar rekrytering av IT-arkivarie  


 
Risk nr 13: Risk att lokalbeståndet inte möter verksamhetens behov 


•, Bevaka och utveckla befintliga finansieringsmöjligheter 
•, Utredningar och prioriteringar 
•, Dialog med ledningen och med den gemensamma förvaltningen 


 
Risk nr 17: Risk för hinder i samarbetet inom universitetet 


•, Ökad kommunikation, samordning, transparens och flexibilitet 
•, Skapa ekonomiska förutsättningar för samverkan 
•, Forum, seminarier, besök, träffar med prefekter 
•, Undanröjande av administrativa hinder 
•, Befrämja medarbetares medverkan i universitetsgemensamma organ 


 
 
I verksamhetsplanen för 2018 lyfts myndighetskapitalet fram som en risk som 
universitetet i ökad utsträckning arbetar med. Universitetet måste kunna visa att 
tilldelade statliga medlen används på bästa tänkbara sätt.  Under 2017 har rektor 
beslutat att inleda en genomlysning och ”uppstädning” bland alla de aktiviteter som 
bär myndighetskapital. De aktiviteter som haft kapital som inte rörts under 2015 
och 2016 ska identifieras och aktiviteter som inte är kopplade till en pågående och 
definierad verksamhet ska i möjligaste mån regleras och samlas ihop i en större 
aktivitet.  
  
Myndighetskapitalet skapas framförallt för att möta risker kopplade till personal 
samt för framtida lokalinvesteringar. Universitetet har därför påbörjat två 
utredningar som på olika sätt är relaterade till dessa två områden. En utredning 
kommer att granska rådande personal- och rekryteringsstruktur och kan föreslå 
åtgärder för att skapa funktionella och transparanta karriärvägar. I detta ingår att 
belysa hur ökad trygghet och förutsägbarhet kan uppnås i ett system som allt mer 
blir beroende av externa medel. En annan utredning kommer att granska hur 
universitetets lokalplanering, lokalbeslut och finansiering ser ut samt föreslå hur 
detta kan förändras och utvecklas framöver. Målsättningen är att skapa en mer 
sammanhållen struktur för omhändertagandet och utvecklandet av universitetets 
lokaler. 
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Det finns en fortsatt risk att jämställdhetsarbetet för såväl anställda som studenter 
inte får det genomslag som eftersträvas. Ledningen avser därför ta upp frågan i de 
verksamhetsdialoger som ska genomföras under våren 2018.  
 
Flertalet fakulteter och den gemensamma förvaltningen har angett specifika risker, 
men främst förekommer de hos de verksamheter som inte bedriver typisk 
undervisnings- och forskningsverksamhet, dvs LUKOM, MAX IV, LUB,UB och 
USV. Vid en analys av de fakultetsspecifika risker som har högst riskvärde 
framträder en risk som den Medicinska fakulteten har identifierat, nämligen ”Risk 
att studenter inte får tillräcklig tillgång till patienter t ex inom VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning)”. Risken blir än mer aktuell nu när regeringen gör 
ytterligare satsningar inom vårdutbildningarna. För att möta risken förs dialog och 
upprättas samarbete med andra landsting och regioner. Bristen på VFU-platser 
diskuteras också inom Lärosäten Syd. 
 
Universitetsövergripande riskhantering 
Ansvariga för de verksamheter som gjort riskvärderingar har bedömt den interna 
styrningen och kontrollen inom sina respektive verksamheter i form av ett 
riskintyg. Samtliga har bedömt den interna styrningen och kontrollen som god. 
OBS I SKRIVANDE STUND ÄR ALLA INTYG INTE UNDERSKRIVNA. 
 
Resultatet av riskvärderingarna har presenterats för universitetsstyrelsens 
riskutskott samt universitetets ledningsgrupp. Utifrån de diskussioner som förts vid 
dessa tillfällen bedöms riskerna som nämns ovan (1, 2, 8, 11, 12, 13, 17) som 
särskilt kritiska för Lunds universitet.  
 
Åtgärderna som verksamheterna angivit för att hantera riskerna bedöms tillräckliga 
för att hantera de särskilt kritiska riskerna. Vidare ska dessa risker och åtgärderna 
som angetts för att hantera dem, tas upp i verksamhetsdialogerna våren 2018 för att 
eventuellt vidare adresseras i verksamhetsplanen för 2019. 
 
Förhandling enligt MBL har genomförts 28 november 2017. 
 
Bilagor: 


-, Riskmatris (bilaga 1) 
-, Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet (bilaga 2) 


 
 
 
Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen föreslås besluta  
 
 
- att följande risker ska bedömas som särskilt kritiska för Lunds universitet: 
 
Risk nr 1: Risk att lagar och regler inte efterlevs 
 
Risk nr 2: Risk för kvalitetssänkning inom utbildning (grund och avancerad nivå) 
på grund av stagnerade eller minskade anslag/avgifter 
 
Risk nr 8: Risk att finansieringen av forskning och forskarutbildning inte är 
tillräcklig för att nå mål och ambitioner 
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Risk nr 11: Risk för att olika typer av infrastruktursatsningar sammantaget inte 
stödjer universitetets bredd och behov 
 
Risk nr 12: Risk för inadekvata system och processer för att spara, bevara och 
tillgängliggöra information digitalt 
 
Risk nr 13: Risk att lokalbeståndet inte möter verksamhetens behov 
 
Risk nr 17: Risk för hinder i samarbetet inom universitetet 
 
samt riskerna kring myndighetskapitalet och jämställdhetsarbetet  
 
- att de åtgärder som angivits i riskvärderingarna är tillräckliga för att hantera 
riskerna som bedöms som särskilt kritiska 
 
 
 
 
 







Radetiketter EHL HT JUR KMT LTH LUB LUKOM MAX5IV MED NAT SAM USV Gemensam5förvaltning
01.$Risk$att$lagar,$förordningar$
och$interna$regelverk$inte$
efterlevs


6 4 3 6 8 8 0 2 15 20 2 6 12


02.$Risk$för$kvalitetssänkning$
inom$utbildning$\(grund$och$
avancerad$nivå\)$på$grund$av$
stagnerade$eller$minskade$
anslag/avgifter


9 25 12 20 16 0 0 0 20 12 20 12 0


03.$Risk$att$utbildning$\(grund$
och$avancerad$nivå\)$inte$lever$
upp$till$de$nationella$kraven$
och$riktlinjerna$för$
kvalitetssäkring


3 0 4 3 8 0 0 0 6 2 3 2 9


04.$Risk$att$digitalisering$av$
utbildning$inte$är$systematisk 16 2 3 6 12 0 0 0 2 2 4 1 9
05.$Risk$att$studentgruppen$
blir$alltför$homogen 4 6 8 4 12 0 0 0 4 6 2 3 8
06.$Risk$för$brister$i$
administrativa$rutiner$kring$
forskarutbildningen


12 0 2 4 4 0 0 0 3 2 2 3 9


07.$Risk$att$fakulteten$i$sitt$
arbete$med$utbildningsutbudet$
inte$är$tillräcklig$lyhörd$mot$
arbetsmarknadens$långsiktiga$
behov


3 2 4 2 9 0 0 0 1 2 3 1 6


08.$Risk$att$finansieringen$av$
forskning$och$forskarutbildning$
inte$är$tillräcklig$för$att$nå$mål$
och$ambitioner


4 16 12 16 12 0 0 8 12 9 20 6 6


09.$Risk$att$externt$finansierad$
forskning$i$högre$utsträckning$
styr$och$påverkar$övrig$
forskningsverksamhet$och$
utbildning


1 6 12 4 16 0 0 8 15 9 9 3 9


10.$Risk$att$forskning$inte$lever$
upp$till$etiska$krav 1 8 8 8 4 0 0 2 8 2 12 1 8


11.$Risk$för$att$olika$typer$av$
infrastruktursatsningar$
sammantaget$inte$stödjer$
universitetets$bredd$och$behov


9 20 9 15 16 12 12 8 9 1 20 1 9







12.$Risk$för$inadekvata$system$
och$processer$för$att$spara,$
bevara$och$tillgängliggöra$
information$digitalt


20 20 8 6 16 16 0 9 6 16 15 3 16


13.$Risk$att$lokalbeståndet$inte$
möter$verksamhetens$behov 20 0 8 20 9 16 8 16 9 16 12 1 6
14.$Risk$för$svårighet$att$
attrahera$och$behålla$
medarbetare


6 8 9 2 12 6 4 12 9 6 6 6 8


15.$Risk$att$ojämn$
könsfördelning$består$eller$
ökar$inom$vissa$
personalkategorier


15 1 8 4 12 6 0 6 8 4 10 2 9


16.$Risk$för$brister$i$
arbetsmiljöarbetet$för$såväl$
anställda$som$studenter


6 4 8 6 9 0 0 10 9 3 6 0 8


17.$Risk$för$hinder$i$samarbetet$
inom$universitetet 6 6 9 9 16 8 0 4 12 4 12 9 12
18.$Risk$att$chefer$och$
ledningsstrukturer$inte$gör$
nödvändiga$prioriteringar


12 4 3 9 9 8 6 4 12 2 15 6 8


Värderingen5är5en5produkt5av5sannolikhet5och5konsekvens.5För5närmare5information5om5värderingsskalorna,5se5Ramverk5för5intern5styrning5och5kontroll.
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Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet 
Detta beslut ersätter Riskvärderingsmodell för Lunds universitet beslutad av 
universitetsstyrelsen 2008-09-26 och Riskhanteringspolicy för Lunds universitet 
beslutat av universitetsstyrelsen 2008-05-05. Reviderad 2016-12-09. 
 
 
Mål för arbetet med intern styrning och kontroll 
Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att myndigheten 
med rimlig säkerhet fullgör verksamhetens mål. Enligt förordning (2007:603) om 
intern styrning och kontroll ska universitetet identifiera, värdera, besluta om 
åtgärder och följa upp risker i verksamheten som kan påverka universitet att nå sina 
mål. Genom detta ska universitetet uppnå god intern styrning och kontroll. 
En ändamålsenlig riskhantering ska genomsyra all verksamhet och säkerställa att 
risker hanteras på ett rimligt sätt. För att uppnå uppsatta mål är det inte 
aktuellt att universitetet undviker risker helt och hållet och därmed avstår från att 
kunna dra nytta av nya möjligheter. Riskhanteringen ska därför sträva efter att öka 
universitetets riskmedvetenhet och riskförståelse och på det sättet stödja 
riskacceptans där det är relevant men då på ett strukturerat och kontrollerat sätt. 
Då riskhantering är en integrerad del av allt beslutsfattande inom universitetet är 
det inte enbart ett ansvar för universitetsledningen utan ett ansvar för alla 
ledningsfunktioner inom universitetets olika delar. Därmed kommer 
riskhanteringen att se olika ut beroende på den enskilda verksamhetens unika 
behov. 
 
Ansvar 
Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för intern styrning och kontroll 
och har därmed ansvaret för att universitetet har en ändamålsenlig 
riskhanteringsprocess. Universitetsstyrelsen beslutar årligen om universitetets 
riskvärdering och nivån av riskaptit (se definitioner nedan). 
 
Universitetsstyrelsens riskutskott ska delta i beredningen av universitetsstyrelsens 
beslut om riskvärdering samt bedömning av den interna styrningen och kontrollen. 
 
Universitetsstyrelsens revisionsutskott följer upp efterlevnaden av universitetets 
ramverk för intern styrning och kontroll. 
 
Rektor ska tillse att god intern styrning och kontroll genomsyrar verksamheten vid 
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 2 
universitetet. 
 
Rektor ansvarar för att lämpliga stödfunktioner finns för att säkerställa och följa 
upp arbetet med intern styrning och kontroll och för att ge stöd till ledningen på 
olika nivåer.  
 
Rektor ansvarar för att hantera universitetets övergripande risker (eller 
motsvarande). Om styrelsen fastställt riskaptit så ansvarar rektor också för att 
universitetets övergripande risker (eller motsvarande) också hanteras enligt den. 
 
Rektor ansvarar för att årligen bereda universitetsstyrelsens beslut om 
riskvärdering och eventuell nivå av riskaptit samt styrelsens bedömning av intern 
styrning och kontroll i samband med beslut om årsredovisningen. 
 
Förvaltningschefen, dekaner, kanslichefer, sektionschefer, processägare och 
systemägare samt motsvarande ansvarar för arbetet med riskhantering inom sitt 
ansvarsområde såsom linjeorganisationen, processer och system. 
 
Internrevisionen genomför oberoende granskingar av riskhanteringsprocessen. 
Alla nivåer i organisationen ska vara engagerade i riskhanteringsprocessen. 
 
Definitioner 
Följande definitioner gäller för riskarbetet vid Lunds universitet. 
 
Riskhanteringsprocess: Riskhanteringsprocessen är den process som ska tillse god 
intern styrning och kontroll genom följande steg: Målformulering, riskidentifiering, 
riskhantering, kontrollåtgärder och uppföljning. 
 
Mål: Med målen för Lunds universitet avses: 


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


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


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


 
Riskidentifiering: Identifiering av de händelser som kan innebär risk för att målen 
inte nås. 
 
Riskvärdering: En bedömning av sannolikheten att en viss händelse inträffar samt 
hur allvarliga konsekvenser en sådan händelse kan komma att få. Riskerna i vår 
verksamhet kan inte beräknas statistiskt utan är en bedömning. 
 
Riskhantering: Vidtagande av åtgärder för att hantera en risk. Följande 
bedömningar kan ligga till grund för hanteringen: 


• Acceptera en risk: Att acceptera en risk innebär att inga åtgärder vidtas 
eftersom man bedömer att påverkan på verksamheten är liten, att risken  
ligger utanför verksamhetens kontroll eller att åtgärder är för kostsamma 
att genomföra i förhållande till den förväntade nyttan. 


• Begränsa en risk: Att begränsa en risk innebär att åtgärder vidtas för att 
minska sannolikheten och/eller påverkan av att en händelse inträffar. 
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• Dela en risk: En risk kan i vissa fall delas inom staten med till exempel 
kammarkollegiet. Skadereglering sker enligt gällande förordning. 


• Eliminera en risk: En risk elimineras genom att de aktiviteter eller 
händelser som ger upphov till risken undviks. 


 
Kontrollåtgärder: De åtgärder som vidtas för att hantera en risk och säkerställa att 
målen uppnås. 


• Upptäckande åtgärder: Åtgärder som syftar till att upptäcka om en risk 
inträffat. 


• Anvisande åtgärder: Syftar till att säkra att ett visst utfall nås, till exempel 
föreskrifter och riktlinjer. 


• Förebyggande åtgärder: Syftar till att minska sannolikheten för att ett 
oönskat utfall ska inträffa. 


• Korrigerande åtgärder: Syftar till att korrigera oönskade utfall som redan 
har inträffat. 


 
Uppföljning: Uppföljning av riskhanteringsprocessen för att säkerställa att den 
interna styrningen och kontrollen fungerar betryggande, samt av riskvärdering och 
kontrollåtgärder för att för att bedöma om riskvärderingen är aktuell och åtgärderna 
ändamålsenliga. 
 
Risk: En risk är en händelse som utgör hot mot att universitetets mål uppnås. En 
sådan händelse kan också bestå av en missad möjlighet. 
 
Riskvärderingsmodell: Den modell som universitetet använder för att bedöma 
sannolikhet för att en händelse inträffar och konsekvenser för universitetets 
verksamhet om händelsen inträffar. 
 
Riskaptit: Kan användas för att beskriva den nivå av risk verksamheten accepterar. 
Riskaptiten kan variera mellan verksamhetens olika områden. Exempelvis kan 
universitetet inom kärnverksamheterna utbildning, forskning, innovation och 
samverkan ta större risker för att inte missa möjligheter, medan det inom 
stödprocesser inte accepteras lika stora risker. 
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2017-10-06 – 2017-11-23  


Namn Fakultet Ämne Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse/ 
gäst/ 
adjungerad 


Anställd 
fr.o.m 


Rolf Dotevall EHL Handelsrätt Utlysning 2018-01-01 


Sigrid Hemels EHL Skatterätt Gäst 2018-02-01 


Martin Englund Med fak Medicinsk 
forskning med 
särskild inriktning 
mot epidemiologi 
och ortopedi 


Befordran 2017-10-05 


Fredrik Vaerslev Konstn fak Fri konst Adjungerad 2018-02-01 


Peter Siesjö Med fak Neurokirurgi Adjungerad 2017-12-01 


Signe Borgquist Med fak Klinisk onkologi Gäst 2017-12-01 


Johan Malmström Med fak Avancerad 
proteomics-
masspektroskopi 


Befordran 2017-11-09 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2017. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. Kvinnor Män 


55 st. 45 % 55 % 
Utlysningar 3 st. 6 st. 


Befordringar 9 st. 12 st. 
Kallelser 1 st. - 


Gäst 10 st. 3 st. 
Adjungerad 2 st. 9 st. 


2017-11-28 


PM 
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Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2016. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
 


Kvinnor 


 
 
 


Män 
66 st. 44 % 56 % 


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


Kallelser 1 st. - 
Gäst 8 st. 6 st. 


Adjungerad 3 st. 9 st. 
 
 
Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2015. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
 


Kvinnor 


 
 
 


Män 
56 st. 34 % 66 % 


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


Kallelser - 1 st. 
Gäst 7 st. 3 st. 


Adjungerad 3 st. 10 st. 
 





		Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut fattade under perioden 2017-10-06 – 2017-11-23
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Styre lsen  


BESLUT 


2017-12-15 Dnr STYR 2017/1631 


Revisionsplan för år 2018


Inledning 
Internrevisionsverksamheten vid Lunds universitet bedrivs i enlighet med intern-
revisionsförordningen och dess föreskrifter, av styrelsen beslutad instruktion för 
internrevisionen samt god internrevisionssed och god internrevisorssed.  Enligt 
internrevisionsförordningen ska myndighetens styrelse besluta om revisionsplan 
för internrevisionen. I revisionsplanen fastställs internrevisionens uppdrag för det 
kommande året.  


Målet för internrevisionens arbete är att tillföra värde och förbättra verksamheten 
vid Lunds universitet. Genom ett systematiskt och strukturerat arbetssätt vill intern-
revisionen (IR) hjälpa organisationen att nå sina mål och öka effektiviteten i risk-
hantering, intern styrning och kontroll samt ledningsprocesser. IR ska utifrån en 
analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styr-
ning och kontroll är utformad så att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de 
krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen. IR har inte ansvar för och ska 
heller inte utföra uppföljning och kontroll i verksamheten utan ska granska om 
uppföljning och kontroll fungerar.   


Genomförande av riskanalys 
Internrevisionen ska årligen upprätta en riskanalys som omfattar all verksamhet 
som myndigheten bedriver eller ansvarar för. Riskanalysen ska utgå från såväl 
myndighetsledningens identifiering, värdering och hantering av risk som IR:s egen 
riskbedömning. IR har i sin riskanalys utgått från de allmänna risker som universi-
tetet identifierat men har också tagit del av och beaktat riskanalyser som genom-
förts vid bl.a. fakulteter och sektioner. IR har därefter gjort en självständig risk-
analys vilken, förutom ovanstående, utgått från omvärldsanalys, erfarenheter av 
generella risker och risker identifierade i gransknings- och rådgivningsarbete vid 
universitetet. IR har löpande tagit del av universitetets arbete och dokumentation 
men har också inför upprättandet av revisionsplanen genomfört intervjuer. Vid 
genomförandet av riskanalysen har IR beaktat universitetets mål enligt reglerings-
brev och författningar samt strategisk plan 2017-2026. I arbetet har hänsyn också 
tagits till universitetets ramverk för intern styrning och kontroll. 


Utifrån insamlad information har IR värderat dels de av universitetet identifierade 
riskerna och dels identifierat ytterligare väsentliga risker. Värdering har skett av 
sannolikhet och konsekvens. Bedömningen har genomförts i diskussioner. IR har 
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vid sin värdering av risk använt den skala som framgår av universitetets ramverk 
med låg/försumbar risk (R1), liten risk (R2), medel/viss risk (R3), allvarlig risk 
(R4) och mycket allvarlig risk (R5).  För sannolikhet och konsekvens (påverkan) 
har skalan 1-5 använts. Med risk nedan avses nettorisk.  
 
Kort sammanfattning av internrevisionens riskanalys samt för-
slag till granskningar 2018 
IR värderar flertalet av universitetets allmänna risker som allvarliga (R4) medan 
fyra bedöms som medel/viss risk (R3). IR vill särskilt kommentera följande risker.  
 
1. Regelefterlevnad (risk att lagar, förordningar och interna regelverk inte 
efterlevs) 
IR bedömer utifrån sin samlade erfarenhet, att sannolikheten är 5 medan den 
eventuella konsekvensen varierar beroende på vilket regelverk som avses. Sam-
mantaget bedöms risken som allvarlig (R4). Framför allt finns en stor risk för 
påverkan på universitetets anseende.  Flertalet av de granskningar som IR föreslår 
för 2018 är kopplade till risken att lagar, förordningar och interna regelverk inte 
efterlevs.  
 
Av Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 4 § internrevisionsförordningen fram-
går, att i internrevisionens analys av verksamhetens risker ingår att bedöma risken 
för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet. IR har därför, precis 
som tidigare, valt att göra en särskild bedömning av denna risk även om den 
numera ingår i den betydligt bredare risken avseende regelefterlevnad. Risken 
bedöms som allvarlig men kan, beroende på vad som avses, även vara mycket all-
varlig. IR har under 2017 granskat universitetets förebyggande arbete mot oegent-
ligheter och har där konstaterat att det finns behov av förbättringar. IR har även 
tidigare genomfört ett antal granskningar inom området som t.ex. universitetets 
system för att förebygga, motverka och upptäcka oegentligheter i form av mutor 
och bestickning (2010), universitetets hantering av jäv (2014) och kontroller inom 
ekonomiområdet (2015).  
 
Någon granskning kopplad till oegentligheter föreslås inte för 2018 men enligt god 
internrevisors- och internrevisionssed ska IR i samtliga granskningar beakta risken 
för bedrägeri eller annan oegentlighet. 
 
2. Finansiering av utbildning på grund och avancerad nivå (risk för 
kvalitetssänkning inom utbildning på grund av stagnerade eller minskade 
anslag/avgifter) 
Risken värderas av IR som allvarlig (R4) med en genomsnittlig sannolikhet och 
konsekvens på 4. Att kvaliteten påverkas negativt är snarare ett faktum än en risk 
men vi bedömer dock att sannolikheten varierar inom LU.  Vid en generell väsent-
lig kvalitetssänkning skulle konsekvensen kunna bli förödande dvs. 5. Hanteringen 
av risk nr 4 nedan om digitalisering inom utbildningen och risk nr 18 om lednings-
strukturernas arbete med prioriteringar, har stor betydelse för utvecklingen. IR har i 
tidigare riskvärderingar identifierat risken att bristande prioritering och styrning 
inom utbildningen leder till försämrad ekonomi och minskad kvalitet, vilket gör att 
universitetet inte når sina mål. Risken bedöms som allvarlig (R4). 
 
IR har år 2012 granskat strategisk utbildningsplanering och 2013 universitetets 
process för resursfördelning. I granskningarna har frågor om prioritering och styr-
ning tagits upp, IR bedömer att en ny granskning inte skulle tillföra något ytterli-
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gare, speciellt som IR enbart ska granska hanteringen inom LU och inte resurstill-
delningen till universitetet.  
 
3. Kvalitetssäkring av utbildning på grund och avancerad nivå (risk att 
utbildning inte lever upp till de nationella kraven och riktlinjerna för 
kvalitetssäkring) 
Denna risk är nära kopplad till flera andra risker t.ex. risk nr 2 om finansiering och 
risk nr 18 om ledningsstrukturernas arbete med prioriteringar. IR bedömer risken 
som allvarlig (R4) med hänsyn till konsekvenserna.  
 
Under perioden 2017-2018 ska ett kvalitetssäkringssystem implementeras vid uni-
versitetet. Ett förslag finns att en uppföljning ska görs efter en tid för att säkerställa 
att systemet svarar mot universitetets behov. IR avser att följa hanteringen men 
föreslår i nuläget ingen granskning utan avvaktar implementering och eventuell 
uppföljning. Som stöd för vår bedömning har en förstudie genomförts.  
 
4. Digitalisering inom utbildning (risk att digitalisering av utbildning inte är 
systematisk) 
IR bedömer att på kort sikt är sannolikheten hög medan konsekvensen är lägre. I ett 
längre perspektiv ökar konsekvensen. Ett arbete bedrivs dock inom universitetet 
och en handlingsplan för e-lärande finns framtagen för 2016-2018. En utredning 
om e-lärande genomfördes dessutom relativt nyligen vid LU. IR kommer att 
fortsätta att följa pågående arbete men föreslår i nuläget ingen granskning. Som 
stöd för vår bedömning har en förstudie genomförts. 
 
8. Finansiering av forskning och forskarutbildning (risk att finansieringen av 
forskning och forskarutbildning inte är tillräcklig för att nå mål och 
ambitioner)  
9. Finansiering av forskning (risk att externt finansierad forskning i högre 
utsträckning styr och påverkar övrig forskningsverksamhet och utbildning) 
IR bedömer att riskerna är allvarliga (R4) med tanke på konsekvenserna, men att 
de åtminstone delvis kan hanteras av universitetet genom prioritering och styrning. 
Riskerna är därför tydligt kopplade till risk nr 18 att chefer och ledningsstrukturer 
inte gör nödvändiga prioriteringar. IR har år 2013 granskat resursfördelnings-
processen och där påtalat att resursfördelningen endast i begränsad omfattning 
används som ett tydligt styrinstrument vid fördelning från universitetsgemensam 
nivå till fakultetsnivån. Vid värderingen av riskerna är det också viktigt att beakta 
att LU har ett betydande myndighetskapital, vars storlek kan påverka framtida 
resurstilldelning till universitetet. Kapitalet är dock ojämnt fördelat inom lärosätet.  
 
När det gäller risk nr 9 så berördes den i IR:s granskning av oförbrukade bidrag år 
2013 och ingår i viss mån också i de fakultets- och institutionsgranskningar som IR 
genomför. Som framgår nedan föreslår IR även för 2018 en fördjupad fakultets-
granskning och två granskningar av den interna styrningen och kontrollen på insti-
tutionsnivån. 
 
10. Forskningsetik (risk att forskning inte lever upp till etiska krav) 
Risken bedöms som allvarlig, framför allt med tanke på konsekvenserna som kan 
bli långvariga. Universitetet har 2016 bildat ett etikråd som har till uppgift att lyfta 
etikfrågor inom forskning men också inom utbildning, arbetsmiljö och ekonomi. 
Händelser vid ett annat lärosäte har visat på behovet av att arbeta med dessa frågor 
och IR ser positivt på det arbete som bedrivs och att även etikfrågor inom andra 
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områden än forskning lyfts. IR föreslår ingen granskning direkt kopplad till risken 
men följer det arbete som pågår.  
 
12. Digital informationssäkring (risk för inadekvata system och processer för 
att spara, bevara och tillgängliggöra information digitalt)   
I risken lägger IR även in att skydda informationen så att den inte kommer obehö-
riga till del (konfidentialitet). IR bedömer att risken är allvarlig med både hög san-
nolikhet och hög konsekvens. Bedömningen försvåras dock av att det saknas en 
helhetsbild då verksamheten är starkt decentraliserad. Ett antal granskningar har 
genomförts som relaterar till området t.ex. styrning av informationssäkerhet 
(2014), Primula – applikation och systemförvaltning (2013) och generella IT-kon-
troller i Orfi (2010). IR gjorde vid granskningen av universitetets styrning av 
informationssäkerheten, bedömningen att den interna styrningen och kontrollen var 
otillräcklig. Ett arbete pågår inom universitetet för att åtgärda bristerna och åter-
rapportering sker till universitetsstyrelsen två gånger per år. Förutom ovanstående 
granskningar har IR 2017, utifrån risken att resurser inom LU utnyttjas ineffektivt 
pga. den splittrade IT-verksamheten, granskat strategisk IT-styrning.   
 
IR föreslår för 2018 en granskning kopplad till LU:s ekonomisystem Raindance, se 
nedan. 
 
17. Internt samarbete (risk för hinder i samarbetet inom universitetet) 
Lunds universitet har en mycket decentraliserad organisation. De olika delarna har 
stor frihet att organisera sin verksamhet vilket kan skapa hinder och försvåra 
samarbeten. Detta gäller såväl kärnverksamheten som administrationen. Risken har 
av IR bedömts som allvarlig med hög sannolikhet.  Risken har berörts i flera 
granskningar. Någon granskning direkt kopplad till risken föreslås inte för 2018. 


 
18. Ledningsstrukturernas arbete med prioriteringar (risk att chefer och 
ledningsstrukturer inte gör nödvändiga prioriteringar) 
IR som tidigare genomfört ett flertal granskningar inom området ledning och 
styrning, bedömer att risken är allvarlig med hög sannolikhet och hög konsekvens 
även om det varierar utifrån vad som avses. Risken är starkt kopplad till flera andra 
identifierade risker och kommer bl.a. att omfattas av de föreslagna granskningarna 
av en fakultet och två institutioner.    
 
Förslag till revisionsplan 2018 
Utifrån genomförd riskanalys har följande granskningar identifierats som ange-
lägna: 
 
Regelefterlevnad avseende representation 
Det är viktigt med en god intern styrning och kontroll avseende representation, inte 
minst då en felaktig hantering kan leda till att universitetets anseende skadas. IR 
föreslår därför, med hänsyn till bedömningen av eventuella konsekvenser, en 
granskning under 2018. Granskningen syftar till att bedöma om de kontroller och 
rutiner som finns är tillfredställande.  
  
Anläggningstillgångar och stöldbegärliga inventarier 
Universitetet innehar anläggningstillgångar och stöldbegärliga inventarier till ett 
relativt stort värde. För att minska de risker som detta innebär är det viktigt att det 
finns fungerande regler och rutiner. IR föreslår en granskning 2018 med fokus på 
regelefterlevnad, dvs. risk 1 ovan.   
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IT-granskning Raindance 
År 2016 införde LU ett nytt ekonomisystem, Raindance. IR har tidigare genomfört 
en granskning av det tidigare ekonomisystemet och föreslår nu en granskning av 
Raindance med hänsyn till systemets betydelse. Granskningen, som framför allt 
kommer att fokusera på säkerhet, är främst kopplad till risk 12 ovan.  
 
Rutiner för diarieföring 
En myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den 
organiserar hanteringen av sådana handlingar. Myndigheten ska särskilt se till att 
allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryck-
frihetsförordningen och att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar1. 
  
IR har vid sin riskvärdering identifierat en risk att diarieföring och hantering av 
allmänna handlingar vid LU inte sker i enlighet med gällande externa och interna 
regelverk vilket både kan innebära risk för förtroendeskada och för ekonomisk 
skada. IR föreslår därför en granskning 2018 av LU:s rutiner för diarieföring. 
Granskningen är framför allt kopplad till risk 1 ovan. 
 
Kontroller av löneunderlag 
Lunds universitet har ingått en överenskommelse med Statens servicecenter (SSC), 
vilken innebär att SSC tar över lönehanteringen för LU med planerad start i april 
2018. SSC kommer dock inte att ta över alla de arbetsuppgifter som idag hanteras 
av avdelningen löner och förmåner och kommer heller inte att genomföra flera av 
de kontroller som idag görs på avdelningen. Det är därför viktigt att universitetet 
planerar och avsätter resurser för detta. Enligt avtalet gäller dessutom generellt för 
samtliga aktiviteter att LU ansvarar för att underlag är korrekta och attesterade av 
behörig person samt att registrerade uppgifter i systemen är korrekta. IR föreslår 
därför en granskning av hur LU säkerställt ändamålsenliga rutiner.  
 
Rekrytering av gästprofessorer och gästforskare 
Syftet med granskningen är att undersöka vilka rekryteringsrutiner som finns 
avseende gästprofessorer och gästforskare samt hur man säkerställer att gällande 
regelverk följs. Granskningen kommer även att omfatta vilken kontroll som görs 
beträffande eventuella bisysslor med hänsyn till de risker dessa kan innebära. 
Granskningen är framför allt kopplad till risk 1 ovan. 
 
Intern styrning och kontroll på institution (2 granskningar) 
IR har sedan år 2014 granskat den interna styrningen och kontrollen på institu-
tionsnivån. Vanligtvis genomförs två institutionsgranskningar per år och vid olika 
fakulteter varje år. IR:s erfarenhet är att granskningarna fungerar bra och ger en 
möjlighet att tränga djupare i verksamheten och belysa frågeställningar som 
tidigare granskats på en mer övergripande nivå. IR föreslår därför även för 2018 
två institutionsgranskningar. Granskningarna berör flera av de ovan nämnda 
riskerna.  
 
Fördjupad fakultetsgranskning 
IR genomförde under 2017 en fördjupad fakultetsgranskning vid en fakultet. IR 
bedömer att erfarenheterna är goda och med hänsyn till det ansvar som åvilar 
fakultetsnivån föreslår IR även för 2018 en fördjupad fakultetsgranskning, men nu 


                       
1 4 kap 1§ offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
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vid en annan fakultet.  
 
Resursplanering 
IR har tre anställda och har vid behov möjlighet att anlita externt konsultstöd. IR 
gör bedömningen utifrån planerade granskningsobjekt för 2018, att behov kan 
finnas att anlita konsultstöd motsvarande cirka 100 timmar. Även konsultstöd för 
metodutveckling kan bli aktuellt. Under 2018 kommer en av enhetens anställda att 
gå ner i arbetstid till 90 procent. Den tillgängliga revisionstiden fördelar sig enligt 
följande. 
 
Aktivitet Tillgänglig 


revisionstid i 
timmar 


Konsultstöd 
i timmar 


Granskningsprojekt 2870 100 
Representation 320  
Anläggningstillgångar och stöldbegärliga 
inventarier 


320  


Ekonomisystemet Raindance 200 100 


Kontroller av löneunderlag 320  


Rekrytering av gästprofessorer och 
gästforskare 


320  


Rutiner för diarieföring 320  
Fördjupad fakultetsgranskning 320  


Intern styrning och kontroll på institution 500 (2x250)  


Årsrapport och uppföljning av tidigare års 
granskningar med lämnade rekommendationer 


250  


Tid för oförutsedd granskning   
   
Övrigt 635  
Rådgivning löpande  135  


Rådgivning enligt särskild begäran 200  


Riskanalys samt revisionsplan för år 2019 300  


   
Summa revisionsrelaterad tid 3505 100 
 
Utöver de revisionsrelaterade aktiviteterna ovan avgår tid för metodutveckling, 
kvalitetssäkring, utbildning, nätverksarbete och andra möten, information, allmän 
administration mm.   





		Revisionsplan för år 2018
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Förva l tn ingschefen  


Revidering av Arbetsordning för Lunds universitet 


MAX IV-laboratoriets organisation regleras dels i Förordning (1994:946) om den 
nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-
laboratoriet) i Lund, dels i Arbetsordning för Lunds universitet. Under 
uppbyggnadsfasen har det även funnits en överenskommelse med Vinnova, VR 
och Region Skåne i vilken vissa delar av den inre organisationen har reglerats. Nu 
när uppbyggnadsfasen är avslutad och MAX IV-laboratoriet är i drift behöver de  
organisatoriska frågorna lyftas in i Arbetsordning för Lunds universitet. Både för 
att tydliggöra att det är Lunds universitet som äger frågan i de delar som den inte 
regleras i förordningen och för att på ett tydligare sätt synliggöra hur MAX IV-
laboratoriet styrs. Detta är bl a viktigt i förhållande till finansiärer och övriga 
svenska universitet. De föreslagna förändringarna framgår av bifogad 
Arbetsordning för Lunds universitet, avsnitt 1.14.4 samt 2.17. Ändringarna innebär 
i sak ingen förändring jämfört med hur MAX IV-laboratoriet är organiserat idag.  


Ärendet har förhandlats enligt 11 § MBL den 24 oktober 2017. 


Förslag till beslut  
Styrelsen beslutar fastställa Arbetsordning för Lunds universitet enligt bilaga.


Bilaga 
Förslag till Arbetsordning för Lunds universitet 


2017-11-23 


1 


Dnr STYR 2017/1639 


PM med förslag till beslut Bilaga 13 a
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Dnr STYR 2017/1639 


ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET 


Fastställd av universitetsstyrelsen 2017-12-15, § 13 


Med stöd av 2 kap. 2 § första stycket 8 p högskoleförordningen (1993:100), nedan HF, fastställer 
Lunds universitet följande arbetsordning.  


Inledning 
Lunds universitet är sedan mer än 350 år ett centrum för bildning och lärdom. Universitetets 
framgångar är nära kopplade till traditionen av kollegial granskning som den kvalitetsdrivande 
principen i akademisk utbildning och forskning. Den kollegiala principen är en garant för 
trovärdig kunskapsutveckling där objektivitet, saklighet och reproducerbarhet är centrala 
begrepp.  


När lärosätena 2011 gavs utökat mandat att själva fastställa de interna styrformerna valde Lunds 
universitet att bibehålla traditionen av kollegialt ledarskap med långtgående delegationer och ett 
samlat ansvar på fakultetsnivå. Det sammanhållna ansvaret rymmer både kvalitetssäkring och 
utveckling av utbildning och forskning, rekrytering, jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, 
stödverksamhet samt resursfördelning. Långtgående delegationer är särskilt viktiga vid ett 
lärosäte av Lunds storlek där varje fakultet måste ges utrymme att utveckla sin särart och sitt 
ämnesområdes prioriteringar.  


Fakultetsstyrelser och institutionsstyrelser utses genom val och har en majoritet av 
vetenskapligt/konstnärligt kompetenta lärare. Dessa valda organ har det övergripande ansvaret 
för samt en kontrollerande funktion över fakultetens respektive institutionens verksamhet. De 
valda organens beslutanderätt är viktig för det interna medinflytandet och bidrar till hälsosam 
maktdelning. Som kunskapsorganisation är universitetets framgång beroende av medarbetarnas 
yrkesmässiga engagemang och i en organisation med stora möjligheter till medinflytande skapas 
förutsättningar för detta. Ledare på institutions- och fakultetsnivå (prefekter/dekaner) är lärare 
och utses av överordnad nivå efter hörande eller val. En akademisk ledare får därigenom 
legitimitet både från högre och lägre organisatorisk nivå, vilket krävs för att kunna bidra till 


Bilaga 13 b
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välgrundad förnyelse. En akademisk ledare verkar i ett system med både över- och underchefer, 
vilket gör linjestyrningens princip lika närvarande som den kollegiala styrningen. 
Nutidens universitet är myndigheter under regeringen och ska följa de lagar och förordningar 
som åvilar myndigheten, gällande kollektivavtal och andra avtal samt på ett korrekt sätt utföra 
myndighetsutövning och uppfylla arbetsgivaransvaret. Ett framgångsrikt universitet måste 
således idag klara att levandehålla den kollegiala principen för bibehållandet av en 
kvalitetsdrivande kultur, där initiativkraften hos den akademiska professionen uppmuntras och 
utvecklas, samtidigt som universitetet på ett fullgott sätt ska uppfylla kraven som ställs på 
myndigheter under regeringen. Vid universitetet tillämpas de olika styrprinciperna samtidigt – 
den kollegiala processen av kunskapsdriven utveckling, den regelmässiga styrningen som följer 
av myndighetsansvaret samt den managementinspirerade styrprincipen med mål, strategier och 
uppföljning. Både enskilda ledare och ledamöter i beslutsfattande organ verkar inom och genom 
dessa styrformer. 
 
Lunds universitets arbetsordning syftar till att klargöra hur universitetets verksamhet ska styras 
samt klarlägga ansvarsförhållanden mellan olika nivåer och funktioner inom lärosätet.  
 
Definitioner 


1. Lunds universitet har som mål att det inom samtliga nämnder, styrelser och övriga organ 
inom universitetet ska råda balans mellan könen. Med balans menas i denna 
arbetsordning att representationen av det ena könet inte får understiga 40 procent av 
ledamöterna. 


 
2. Med lärare avses person som innehar någon av de anställningstyper som anges i gällande 


anställningsordning för Lunds universitet. Med vetenskapligt eller konstnärligt kompetent 
lärare avses professor eller person som innehar anställning som lärare för vilken det krävs 
doktorsexamen eller motsvarande kompetens. 


 
Närmare föreskrifter om valförfarande utfärdas av rektor. 
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1. Organisation 
 
1.1  Organisationsschema 
Lunds universitets organisation kan i enlighet med denna arbetsordning illustreras enligt 
följande:  
 
 


 
 
 


* Disciplinnämnden, personalansvarsnämnden, nämnden för utredning av oredlighet i forskning och 
antagningsnämnden. 


 
En beskrivning av de enskilda enheternas uppdrag, sammansättning m.m. finns i kapitel 2, 3 och 
4 nedan. 
 
1.2 Universitetsstyrelse 
Universitetsstyrelsen har inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess 
uppgifter fullgörs (2 kap. 2 § högskolelagen (1992:1434), nedan HL).  
Inom universitetsstyrelsen finns ett revisionsutskott.  
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1.3 Internrevision 
Vid universitetet finns en internrevision (1 kap. 5a § HF och 2 § internrevisionsförordningen 
(2006:1228), nedan IRF).  
 
1.4 Rektor och ställföreträdare för rektor  
Universitetets rektor är myndighetens chef och svarar för ledningen av verksamheten närmast 
under universitetsstyrelsen (2 kap. 3 § HL och 1 kap. 5 § 2 stycket HF). 
 
Rektor ska ha en ställföreträdare (2 kap. 10 § HF). Rektors ställföreträdare ska benämnas 
prorektor. 
 
1.5 Rektors ledningsråd 
Vid Lunds universitet ska finnas ett ledningsråd benämnt Rektors ledningsråd. 
 
1.6 Utbildningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam utbildningsnämnd. 
Utbildningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.7  Forskarutbildningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd. 
Forskarutbildningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.8 Forskningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam forskningsnämnd. 
Forskningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.9 Universitetskollegium 
Vid Lunds universitet ska finnas ett universitetskollegium.  
 
1.10 Personalansvarsnämnd 
Vid Lunds universitet finns en personalansvarsnämnd (beslut 1993-10-25, A 9 13996/93).  
 
1.11 Disciplinnämnd 
Vid Lunds universitet finns en disciplinnämnd (10 kap. 3 § HF). 
 
1.12 Nämnden för utredning av oredlighet i forskning  
Vid Lunds universitet finns en nämnd för utredning av oredlighet i forskning.  
 
1.13 Antagningsnämnd 
Vid Lunds universitet finns en antagningsnämnd (beslut 1993-11-06, I A 19 10499/93). 
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1.14 Fakulteter, särskilda verksamheter, kultur- och museiverksamheter samt 
 biblioteksverksamheter 
 
1.14.1 Fakulteter 
Lunds universitet ska vara organiserat i fakulteter. Fakulteterna är:  
• Ekonomihögskolan 
• Humanistiska och teologiska fakulteterna 
• Juridiska fakulteten  
• Konstnärliga fakulteten 
• Lunds tekniska högskola 
• Medicinska fakulteten 
• Naturvetenskapliga fakulteten 
• Samhällsvetenskapliga fakulteten 


 
1.14.1.1 Fakultetsstyrelse 
Fakultetens högsta beslutande organ ska vara fakultetsstyrelsen. 
 
1.14.2 Universitetets särskilda verksamheter 
Inom universitetets särskilda verksamheter (USV) ska verksamheter inrättas efter beslut av 
rektor. Universitetets särskilda verksamheter ska ledas av en gemensam styrelse. 
1.14.3 Kultur- och museiverksamhet 
Kultur- och museiverksamheterna ska samlas i en organisation som leds av en styrelse.  
 
1.14.4 MAX IV-laboratoriet 
Vid Lunds universitet finns en nationell forskningsanläggning i form av ett elektronaccelerator-
laboratorium benämnt MAX IV-laboratoriet. MAX IV leds av en styrelse (Förordning 
(1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX 
IV-laboratoriet) i Lund).  
 
1.14.5 Lunds universitets bibliotek 
Vid Lunds universitet ska biblioteksverksamheten vara samlad i en organisation benämnd Lunds 
universitets bibliotek (LUB) som leds av en styrelse. Det ska finnas en universitetsbibliotekarie.   
 
1.15 Institutioner och motsvarande enheter 
Universitetets undervisnings- och forskningsverksamhet ska bedrivas vid institutioner, inom 
universitetets särskilda verksamheter eller inom motsvarande enheter enligt särskilt beslut.  
 
1.15.1 Institutionsstyrelse 
Vid varje institution eller varje annan motsvarande enhet ska det finnas en 
institutionsstyrelse/motsvarande som ska vara dess högsta beslutande organ. 
 
1.16 Universitetsförvaltning 
Vid universitetet finns en universitetsförvaltning. Det ska finnas en förvaltningschef och en 
ställföreträdande förvaltningschef.  
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2  Ledning och ledningsorgan för Lunds universitet 
 
2.1 Universitetsstyrelse 
Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att 
dess uppgifter fullgörs (2 kap. 2 § HL).  
Styrelsen ansvarar såsom universitetets ledning inför regeringen för verksamheten och ska se till 
att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och enligt de förpliktelser som följer av Sveriges 
medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt 
att myndigheten hushållar väl med statens medel (3 § myndighetsförordningen (2007:515), 
nedan MF). 
 
Styrelsen ska själv besluta (2 kap. 2 § HF): 
• i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation, 
• om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt 


samt säkerställa att det vid högskolan finns en intern styrning och kontroll som fungerar på 
ett betryggande sätt,  


• om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter, 
• om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av 


internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § IRF,   
• i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, 
• om den antagningsordning som anges i 6 kap. 3 § andra stycket HF, 
• om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisation, 


delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för 
verksamheten, om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, 


• om en anställningsordning, 
• om viktiga föreskrifter i övrigt, och 
• i övriga frågor av principiell vikt. 


 
Styrelsen får uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapport.  
(2 kap 4 a § HF).  
 
Härutöver beslutar styrelsen enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen om:  
 
• förslag till regeringen om anställning av rektor (2 kap. 8 § HF), 
• utseende av rektors ställföreträdare (2 kap. 10 § andra stycket HF),  
• utseende av vice ordförande inom styrelsen (2 kap. 1 § andra stycket HF), 
• utseende av tre ledamöter i personalansvarsnämnden (2 kap. 15 § första stycket HF), 
• en hanteringsordning för universitetskollegiet med avseende på bl.a. hörande av lärare, 


övriga anställda och studenter i samband med beredning av ärende om anställning av rektor 
(2 kap. 8 § andra stycket HF), utseende av prorektor (2 kap. 10 § HF) samt val av 
lärarrepresentanter (2 kap. 7 a § första stycket). 
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Vidare ska universitetsstyrelsen själv besluta: 
• om ägardirektiv till holdingbolag, 
• om anknutna stiftelser, 
• om en sammanslutning av studenter vid universitetet får ställning som studentkår för viss tid 


(4 kap. 8 § HL), 
• om sådan rätt till representation för studenterna som avses i 2 kap. 14 § fjärde stycket HF, 


och om grundläggande regler avseende studentinflytande vid Lunds universitet. 
 
2.2  Universitetsstyrelsens sammansättning 
Universitetsstyrelsen består av ordförande, rektor och tretton andra ledamöter (2 kap. 1 § HF). 
Ordförande utses bland övriga ledamöter. Lärarna har rätt att utse tre ledamöter. Dessa utses 
genom val (2 kap. 7 a § HF). Vid Lunds universitet ska dessa vara personer med anställning som 
lärare enligt definition i Lunds universitets anställningsordning. Studenterna har rätt att utse tre 
ledamöter (2 kap. 7 a § HF). Dessa utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). 
 
Ledamöterna utom rektor utses för högst tre år (2 kap. 7 § HF). 
 
Ordförande och övriga ledamöter (sju) ska enligt 2 kap. 4 § HL utses av regeringen. 
 
Företrädare för de anställda har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden. 
De utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
2.3 Revisionsutskott 
Revisionsutskottet ska vara universitetsstyrelsens beredande organ i frågor som rör den interna 
styrningen och kontrollen (beslut 2013-10-18, IR 2013/13). 
 
2.4 Internrevision  
Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen och rapporterar direkt till 
universitetsstyrelsen (1 kap. 5 a § HF och 9 - 10 §§ IRF).  
 
Internrevisionen ska ledas av en chef som anställs av rektor efter samråd med 
universitetsstyrelsens ordförande. 
 
2.5  Riskutskott 
Riskutskottet ska vara universitetsstyrelsens beredande organ inför beslut om 
universitetsövergripande riskvärdering och bedömning av den interna styrningen och kontrollen. 
Riskutskottet ska även verka för förståelse och medvetenhet inom universitetet för övergripande 
risker.  
 
2.6 Rektor 
Rektor ansvarar inför universitetsstyrelsen för den löpande verksamheten vid universitetet enligt 
de direktiv och riktlinjer som universitetsstyrelsen beslutar. Rektor ska hålla universitetsstyrelsen 
informerad om verksamheten, förse universitetsstyrelsen med underlag för beslut och verkställa 
universitetsstyrelsens beslut. 
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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). 
Prorektor utses av styrelsen (2 kap. 10 § andra stycket HF). 
 
Processen ska följa följande ordning: 
• Universitetsstyrelsen utser inom sig en beredningsgrupp. 
• Universitetsstyrelsens första uppgift är att efter hörande i universitetskollegiet fastställa en 


kravprofil för rektor och prorektor. 
• Universitetsstyrelsens andra uppgift är att efter beredning och hörande i universitetskollegiet 


besluta om förslag till rektor och besluta om prorektor. 
• Hörande av studenter, lärare och övriga anställda sker genom universitetskollegiet. 


 
I processen ska jämställdhetsaspekten särskilt beaktas (2 kap. 8 § HF). 
 
2.9 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. 
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Organisation och sammansättning 
Universitetskollegiet ska bestå av högst 48 ledamöter. Av dessa ska 24 vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare och platserna fördelas enligt följande: 16 platser fördelas lika över 
fakulteterna och resterande 8 fördelas med hänsyn tagen till fakulteternas antal anställda inom 
kategorin. Därutöver ingår 12 ledamöter som representerar övriga anställda fördelade så att alla 
fakulteter blir representerade och så att övriga anställda utanför fakultetsorganisationen 
garanteras representation. Studenterna ges möjlighet att utse 12 ledamöter. Representanter för 
vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare samt övriga anställda utses genom val 
fakultetsvis/motsvarande.  Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av ledamöter till universitetskollegiet är anställda vid 
Lunds universitet vilkas anställning omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade 
tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning. 
Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i 
detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
• Inom universitetskollegiet ska finnas ett arbetsutskott. Det ska bestå av högst sju ledamöter 


som utses inom kollegiet. Vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och övriga 
anställda ska ingå i arbetsutskottet. Studenterna ges möjlighet att utse en representant till 
arbetsutskottet. Härutöver ges personalorganisationerna möjlighet att utse varsin företrädare, 
som ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i arbetsutskottet.  


• Vid beredning av utseende av rektor och prorektor deltar alla universitetskollegiets 
ledamöter. 


• Vid val av 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. 
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2.12 Universitetsgemensam utbildningsnämnd 
 
Uppdrag  
Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad 
nivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. 
Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.  
 
Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till 
nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning  
Utbildningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är rektor eller 
person som rektor utser. Utbildningsnämnden utser vice ordförande inom sig. Nämnden ska 
bestå av högst tolv ledamöter. Åtta av dessa ska representera fakulteterna och vara vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetenta lärare. Studenterna har rätt att vara representerade med tre 
ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelserna och utses av rektor. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i utbildningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
2.13 Universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd 
 
Uppdrag  
Forskarutbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på forskarnivå som på 
grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget 
omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.  
 
Forskarutbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till 
nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning  
Forskarutbildningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är rektor 
eller person som rektor utser. Forskarutbildningsnämnden utser vice ordförande inom sig. 
Nämnden ska bestå av högst tolv ledamöter. Åtta av dessa ska representera fakulteterna och vara 
vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. Studenterna har rätt att vara representerade 
med tre ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelserna och utses av rektor. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i forskarutbildningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
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2.14 Universitetsgemensam forskningsnämnd  
 
Uppdrag 
Forskningsnämnden ska behandla strategiska forskningsfrågor som på grund av sin 
universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Nämnden har ett särskilt 
ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande forskning. Nämnden 
bereder forskningsstrategiska frågor som universitetsstyrelsen eller rektor har att fatta beslut om. 
 
Forskningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden 
att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning 
Forskningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är rektor eller 
person som rektor utser. Nämnden utser vice ordförande inom sig. Nämnden ska bestå av högst 
tretton ledamöter. Åtta av dessa ska representera fakulteterna och vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare samt en representant för USV. Representanten för USV utses av 
rektor enligt förslag från USV:s styrelse. Studenterna har rätt att vara representerade med tre 
ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelsen och utses av rektor. Student-
representanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). 
Mandatperioden för ledamöterna i forskningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
2.15 Universitetets särskilda verksamheter 
Inom USV finns forsknings- och utbildningsverksamheter som av särskilda skäl organiseras på 
universitetsgemensam nivå. Rektor beslutar om att inrätta eller avsluta verksamhet inom USV. 
USV ska ledas av en styrelse. USV:s styrelse ska ha ett samlat ansvar för verksamhet, 
samordning och samverkan med övriga verksamheter inom LU. Rektor fattar beslut om närmare 
uppdrag för USV:s styrelse. Verksamheternas placering inom USV ska utvärderas 
återkommande. Om inte särskilda skäl föreligger ska de integreras i fakulteternas verksamhet.  
 
Organisation och sammansättning för USV:s -styrelse 
Styrelsen för USV ska bestå av en ordförande som utses av rektor, tre företrädare för enheterna 
inom USV som utses av rektor på förslag från USV:s enheter, tre företrädare för fakulteterna 
som utses av rektor efter förslag från Rektors ledningsråd och två externa ledamöter som utses av 
rektor efter förslag från USV:s enheter. Rektor utfärdar närmare föreskrifter om förfarandet. 
Studenterna har rätt att vara representerade i styrelsen för USV med tre ledamöter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). USV:s styrelse utser vice ordförande inom sig. Mandatperioden för ledamöterna i 
USV:s styrelse är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år.  
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
styrelsens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101). 
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 Varje enhet inom USV ska ledas av en styrelse och en föreståndare (motsvarande prefekt) om 
inte synnerliga skäl föreligger. En majoritet av styrelsens ledamöter ska vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769).  
 
Företrädare för personalorganisationerna har härutöver närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101).  
 
2.16 Kultur- och museiverksamhet 
Rektor beslutar om att föra verksamheter till eller från Kultur- och museiverksamheten. Kultur- 
och museiverksamheten vid Lunds universitet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska ha ett 
samlat ansvar för verksamhet och samordning samt för samverkan med övriga verksamheter 
inom Lunds universitet. Rektor fattar beslut om närmare uppdrag för styrelsen.  
 
Organisation och sammansättning 
Styrelsen ska bestå av föreståndarna för vardera av de ingående verksamheterna samt fyra 
externa ledamöter. Dessa utses av rektor efter förslag från verksamheterna. Rektor utfärdar 
närmare föreskrifter om förfarandet. En av de externa ledamöterna ska vara ordförande och utses 
av rektor. Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Studenterna har rätt att ha två representanter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
2.17  MAX IV-laboratoriet 
MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning för synkrotronljusbaserad forskning. 
MAX IV-laboratoriet är en del av Lunds universitet och Lunds universitet ska driva och förvalta 
MAX IV-laboratoriet i egenskap av huvudman. 
 
MAX IV-laboratoriet ska ledas av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande och åtta andra 
ledamöter. Samtliga ledamöter utses av styrelsen för Lunds universitet i samråd med 
Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem. (5§ Förordning (1994:946) om den 
nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i 
Lund). 
 
Styrelsen ska ges en för MAX IV-laboratoriet lämplig sammansättning där ledamöternas 
fackkunskap, kompetens och geografiska spridning reflekterar såväl de fackområden som 
verksamheten berör som MAX IV-laboratoriets nationella och internationella bredd.  
 
Styrelseledamöterna utses för en period om tre (3) år i taget. Om inte särskilda skäl föreligger 
ska ledamot utses maximalt två perioder. 
 
En företrädare för studenterna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens 
sammanträden och utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769) 
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Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
styrelsens sammanträden och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
Styrelsen ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete. Styrelsen utser en vice ordförande inom 
sig.  
 
Vid MAX IV-laboratoriet ska det finnas en direktör som utses av styrelsen. (3§ Förordning 
(1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX 
IV-laboratoriet) i Lund). Direktören ansvarar under styrelsen för den operativa och strategiska 
ledningen av MAX IV-laboratoriet. Styrelsen utser på förslag av direktören ett antal 
vicedirektörer, vilka tillsammans med direktören utgör MAX IV-laboratoriets ledning. Styrelsen 
ska i varje enskilt fall, såväl avseende direktören som vicedirektörerna, ta ställning till respektive 
direktörs mandattid, inklusive möjligheten till förlängning av denna. 
 
2.18 Lunds universitets bibliotek 
Vid Lunds universitet ska biblioteksverksamheten vara samlad i en organisation benämnd Lunds 
universitets bibliotek (LUB). Lunds universitets bibliotek omfattar ett universitetsbibliotek (UB) 
och fakultetsbibliotek. Övriga bibliotek inom universitetet kan rektor på begäran besluta att föra 
till eller från LUB. 
 
Universitetsbibliotekarien har övergripande ansvar för biblioteksverksamheten och dess 
utveckling vid Lunds universitet. Universitetsbibliotekarien anställs av rektor. Universitets-
bibliotekarien är chef för UB. Rektor fattar beslut om universitetsbibliotekariens övriga uppdrag. 
 
Verksamheten vid Lunds universitets bibliotek ska ledas av en styrelse. I styrelsen ska ingå en 
ordförande som utses av rektor, universitetsbibliotekarien, tre externa ledamöter samt en 
representant för varje fakultet utsedd av fakultetsstyrelserna. De externa ledamöterna utses av 
rektor efter förslag från LUB. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Mandatperioden för ledamöterna i 
styrelsen för LUB är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
Närmare föreskrifter om utseende av styrelseledamöter och styrelsens uppdrag utfärdas av rektor. 
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3 Fakulteter 
 
Fakulteterna leds av fakultetsstyrelser. 
 
Fakultetsstyrelserna är: 
1. Fakultetsstyrelsen för ekonomihögskolan 
2. Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi   
3. Juridiska fakultetsstyrelsen  
4. Konstnärliga fakultetsstyrelsen 
5. Fakultetsstyrelsen för Lunds tekniska högskola 
6. Medicinska fakultetsstyrelsen 
7. Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen 
8. Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 


 
3.1  Fakultetsstyrelsens ansvarsområden 
Fakultetsstyrelsen har ett samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan, 
kvalitets- och utvecklingsarbete, fakultetsbiblioteket, organisation, ekonomi, personal, 
administration samt informations- och kommunikationsfrågor inom den aktuella fakulteten.  
 
Fakultetsstyrelsen beslutar om inrättande och avveckling av institutioner och andra enheter inom 
fakulteten. 
 
Fakultetsstyrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om annan ledning för en 
institution/motsvarande än en styrelse. 
 
3.2 Fakultetsstyrelsens sammansättning 
Fakultetens arbete ska ledas av en dekan. Dekanen är normalt fakultetsstyrelsens ordförande.  
Fakultetsstyrelsen kan ge valberedningen i uppdrag att även söka efter extern ordförande. 
Prodekanen är normalt vice ordförande i fakultetsstyrelsen. I de fall ordförande är extern är 
dekanen vice ordförande.  
 
I fakultetsstyrelsen ska ingå företrädare för lärare, studenter och övriga anställda samt externa 
ledamöter. En majoritet av ledamöterna ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta 
lärare. Antalet ledamöter ska vara åtta, tolv eller fjorton, exklusive studentrepresentanter. I de 
fall antalet ledamöter ska vara åtta eller fjorton, exklusive studentrepresentanter, ska rektor fatta 
beslut om detta. 
 
Normalt är antalet ledamöter tolv exklusive studentrepresentanter. Ledamöterna utgörs då av 
dekanen, prodekanen, sex vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, två övriga anställda 
och två externa ledamöter. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter.  
 
I det fall rektor beslutar att styrelsen ska bestå av fjorton ledamöter (exklusive 
studentrepresentanter) utökas antalet vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare till sju 
och antalet externa ledamöter till tre. I övrigt är sammansättningen samma som vid tolv 
ledamöter.  
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I det fall rektor beslutar att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter (exklusive 
studentrepresentanter) minskas antalet vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare till fyra 
och antalet externa ledamöter till en samt antalet övriga anställda till en. Studenterna har rätt att 
vara representerade med två ledamöter.  
 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). 
 
Mandatperioden för ledamöterna i fakultetsstyrelserna är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år.  
 
Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen och 
utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
3.3 Dekan och prodekan 
Dekanen är fakultetens chef och företräder fakulteten inom och utom universitetet. Dekanen ska 
verka för att forskning och utbildning inom fakulteten bedrivs med hög kvalitet och främja 
samverkan med det omgivande samhället. Dekanen ansvarar för fakultetens löpande verksamhet 
och ska säkra att verksamheten bedrivs i enlighet med lag och förordning, kollektivavtal och 
andra avtal samt därmed säkerställa korrekt myndighetsutövning och att arbetsgivaransvaret 
upprätthålls. Dekanen har i övrigt de beslutsbefogenheter som fakultetsstyrelsen delegerat.  
 
Dekanen ska vara prefekternas/prefektens chef.  
 
Dekanen ska ha en ställföreträdare. Dekanens ställföreträdare ska benämnas prodekan. Dekan 
och prodekan ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
3.4 Utseende av dekan 
Dekan ska utses av rektor på en mandatperiod på tre år efter förslag genom val av de 
röstberättigade inom fakulteten. Röst- och nomineringsberättigade vid val av dekan är anställda 
vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid 
och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års 
sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är dock inte 
röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 
1 kap. 4 § HF. 
 
Utseende av dekan ska ske enligt följande:  
a) Fakulteten ska utse en valberedning genom allmänt val.  
b) Valberedningen ska lämna sitt förslag efter samråd med rektor.  
c) Valberedningen kan, efter beslut i fakultetsstyrelsen, söka dekan såväl inom annan fakultet 


än den egna som utanför Lunds universitet.   
 


3.5 Utseende av ställföreträdare för dekan (prodekan)  
Ställföreträdare för dekan (prodekan) ska utses av rektor på en mandatperiod på tre år efter 
förslag genom val enligt punkterna a och b i 3.4 ovan. Röst- och nomineringsberättigade vid val 
av prodekan är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar 
minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar 
minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med 
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doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang 
räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
3.6 Utseende av externa ledamöter och eventuell extern ordförande 
Rektor utser externa ledamöter efter förslag från fakultetens valberedning. Valberedningen 
föreslår externa ledamöter för rektor utan val.  
 
I det fall fakultetsstyrelsen gett valberedningen i uppdrag att även söka en extern ordförande kan 
valberedningen föreslå en av de externa ledamöterna som ordförande. Valberedningen ska ge de 
röstberättigade möjlighet att yttra sig om ett sådant förslag. 
 
3.7 Val av företrädare för vetenskapligt eller konstnärliga kompetenta lärare samt för 
 övriga anställda i fakultetsstyrelser  
Företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare ska utses genom val. 
Valbara är fakultetens vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare till fakultetsstyrelser är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid 
berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är anställda tillsvidare eller har minst 
två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är 
dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i 
enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
Företrädare för övriga anställda ska utses genom val. Valbara är anställda vid berörd fakultet 
som inte är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för övriga anställda till fakultetsstyrelser 
är anställda vid Lunds universitet, vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 
procent av heltid och som är anställd tillsvidare eller har minst två års sammanhängande 
anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och 
nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § 
HF. 
 
3.8 Val av valberedning och valberedningens sammansättning 
Inom varje fakultet väljs en valberedning som har till uppgift att bereda nomineringar samt lägga 
förslag till kandidater som dekan, prodekan, företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare och externa ledamöter, varav en eventuell extern ordförande, samt företrädare 
för övriga anställda. Valberedningen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter, exklusive 
studentrepresentanter. Fakultetsstyrelsen beslutar om storlek och sammansättning på 
valberedningen utifrån följande.  
 
Valberedningen ska bestå av företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, 
företrädare för övriga anställda samt minst två företrädare för studenterna. De vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärarna ska vara i majoritet. Valberedningen utser sin ordförande inom 
sig. Härutöver får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro-, yttrande- 
och förslagsrätt i valberedningen.  
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Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). 
 
Studenterna deltar endast i arbetet med att bereda och lägga förslag till kandidater som dekan, 
prodekan samt externa ledamöter, varav en eventuell extern ordförande. 
 
Kriterier för att vara röst- och nomineringsberättigad vid val av företrädare för vetenskapligt eller 
konstnärligt respektive företrädare för övriga anställda i val till valberedning är desamma som 
vid val av ledamöter i fakultetsstyrelse, se 3.7.  
 
De röst- och nomineringsberättigade ska uppmanas nominera kandidater till ledamöter i 
valberedningen på initiativ från kanslichefen/motsvarande. 
 
Efter nomineringen upprättar kanslichefen/motsvarande ett förslag till valberedning och dess 
uppgifter, som de röstberättigade tar ställning till genom val. Kanslichefen/motsvarande ansvarar 
för valförrättningen. 
 
Om en person ur valberedningen diskuteras för nominering till ett av de uppdrag valberedningen 
bereder ska personen omedelbart avgå från valberedningen. I de fall antalet ledamöter i 
valberedningen efter avgång understiger fem ledamöter, exklusive studentrepresentanterna, samt 
då majoriteten bland ledamöterna i valberedningen inte längre är företrädare för vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetenta lärare ska kanslichefen/motsvarande ansvara för att fyllnadsval 
genomförs. 
 
För valberedning som utsetts före 2017-02-15 gäller övergångsbestämmelser såsom de anges 
under rubriken ikraftträdande i detta dokument. 
 
3.9  Val 
Val kan ske vid möte, genom poströstning, i vallokal eller genom elektroniskt förfarande. 
Valförfarandet ska vara så utformat att valhemligheten skyddas. Det ska vara möjligt att rösta på 
såväl valberedningens förslag som på egna kandidater. För att en röst ska vara giltig ska den 
uppta namn på så många valbara personer som valet avser. 
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4 Institutioner 
Det som föreskrivs under punkterna 4.1 till 4.5 ska gälla även för andra motsvarande enheter vid 
Lunds universitet. 
 
4.1 Institutionsstyrelse/motsvarande 
En institution ska ledas av en institutionsstyrelse som, inom de ramar som fakultetsstyrelsen 
beslutar, har ett samlat ansvar för utbildning, forskning samt kvalitets- och utvecklingsarbete.  
 
Om synnerliga skäl föreligger kan en institution ledas av en prefekt enbart eller på annat sätt, se 
3.1. 
 
4.2 Institutionsstyrelsens sammansättning  
Institutionsstyrelsen ska ha nio till sjutton ledamöter varav majoriteten ska vara vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetenta lärare. Övriga anställda ska vara representerade. Studenterna har 
rätt att vara representerade med tre ledamöter. Studentrepresentanterna utses i den ordning som 
stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). Prefekten är styrelsens ordförande.  
 
Företrädare för personalorganisationerna har härutöver närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
Mandatperioden för ledamöterna i institutionsstyrelserna är, med undantag för 
studentrepresentanterna tre år.  
 
Fakultetsstyrelsen fastställer institutionsstyrelsens närmare sammansättning. Om det föreligger 
särskilda skäl kan fakultetsstyrelsen besluta om undantag för antalet ledamöter och 
sammansättning av institutionsstyrelsen/motsvarande (2 Kap. 6 § HL). 
 
Institutionsstyrelsens ledamöter, förutom ordförande och studentrepresentanterna, utses genom 
val. 
 
4.3 Prefekt 
Prefekten och tillika ordföranden för institutionsstyrelsen utses av fakultetens dekan för en 
period om tre år efter förslag från institutionens anställda.  
 
Prefekten ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare.  
 
4.4 Prefekts uppgifter 
Prefekten är institutionens chef. Prefekten ska verka för att forskning och utbildning bedrivs med 
hög kvalitet inom institutionens verksamhet och verka för att främja institutionens samverkan 
med det omgivande samhället. Prefekten företräder institutionen inom och utom universitetet. 
 
Prefekten ansvarar för institutionens löpande verksamhet och ska säkra att verksamheten bedrivs 
i enlighet med lag och förordning, kollektivavtal och andra avtal samt därmed säkerställa korrekt 
myndighetsutövning och att arbetsgivaransvaret upprätthålls. Prefekten har i övrigt de 
beslutsbefogenheter som institutionsstyrelsen och fakultetsstyrelsen delegerat.  
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4.5       Ställföreträdande prefekt 
Prefekten ska ha en ställföreträdare som benämns ställföreträdande prefekt. Den 
ställföreträdande prefekten utses av fakultetens dekan för en period om tre år efter förslag från 
institutionens anställda.  
 
Den ställföreträdande prefekten ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare. 
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5 Studentinflytande vid Lunds universitet 
 
Vid Lunds universitet ska studenterna ha rätt att utse representanter i beredande och beslutande 
organ. Detta gäller med undantag för bedömning av enskilda studenters studieprestationer och 
handläggning av enskilda personalärenden. Dock ska studenterna vara representerade vid 
handläggning av personalärenden som regleras genom anställningsordningen samt i beredning av 
val där studenterna inte har röst- eller nomineringsrätt, om inte annat är särskilt föreskrivet. 
 
Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas 
till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av 
beredningen (2 kap. 14 § andra stycket HF). Om studentkåren inte har utsett någon 
studentrepresentant ska information lämnas till studentkåren. 
 
I de fall det bedöms att synpunkter i ett ärende behöver inhämtas genom remiss till en eller flera 
instanser och ärendet rör verksamhet av betydelse för utbildningen eller studenternas situation, 
ska den studentkår vars verksamhetsområde berörs utgöra remissinstans, eller, om flera kårers 
verksamhetsområden berörs, remiss inhämtas från kårerna på det sätt som kårerna kommit 
överens om.   
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6  Handläggning av ärenden 
 
6.1  Föredragning och beslut 
Ärenden ska avgöras efter föredragning (20 § MF). Ärenden som ska avgöras av en person, 
behöver dock inte föredras, såvida denna person inte är universitetets rektor. Rektors beslut fattas 
normalt vid särskilt sammanträde i närvaro av förvaltningschefen eller den förvaltningschefen 
sätter i sitt ställe. 
 
Föredragning sker mot bakgrund av de förvaltningsrättsliga krav som ställs på ärendets 
beredning. Med föredragning avses att den som ansvarat för ärendets beredning och framtagande 
av ett skriftligt förslag till beslut personligen presenterar detta genom redovisning för den person 
eller de personer som ska fatta beslutet. 
 
Ordföranden för styrelsen/nämnden - i universitetsstyrelsen dock rektor - har ansvar för att 
ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och universitetets egna föreskrifter. 
Föredragningen ska tillförsäkra styrelsen/nämnden goda förutsättningar för att fatta beslut som 
uppfyller de mål som har ställts upp för den verksamhet som regleras inom styrelsens/nämndens 
ansvarsområde.  
 
6.2  Jäv 
För samtliga styrelser, nämnder och övriga beslutande och beredande organ inom Lunds 
universitet gäller de bestämmelser om jäv som anges i 11 och 12 §§ förvaltningslagen 
(1986:223). För all ärendehantering inom Lunds universitet gäller de bestämmelser om jäv som 
anges i 11 och 12 §§ förvaltningslagen. Den som känner till en omständighet som kan antas 
utgöra jäv mot honom, ska självmant ge det tillkänna (12 § 2 stycket förvaltningslagen).    
 
6.3  Protokoll 
Protokoll, där så erfordras, ska upprättas skyndsamt och ska, efter granskning av föredraganden, 
undertecknas av sekreteraren och justeras snarast.  
 
Protokoll ska utformas så att beslutets innehåll klart framgår, vem som har fattat beslutet samt 
vem som har föredragit ärendet på sammanträdet. Det ska även framgå vem som har varit med 
vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet (21 § MF). 
 
6.4  Kallelse 
Kallelse jämte föredragningslista och övriga handlingar sänds elektroniskt eller med post till 
ledamöterna senast fem arbetsdagar före sammanträdet.  
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7 Delegering av beslutanderätt 
 
Rätten att fatta beslut på universitetets vägnar tillkommer enligt högskoleförordningen 
universitetsstyrelsen och rektor samt organ som personalansvarsnämnden och disciplinnämnden 
samt den som utsetts att vara examinator. 
 
Universitetsstyrelsen och rektor kan delegera beslutanderätt till såväl behörigt underorgan som 
till funktion på närmast underliggande nivå i organisationen. Vidaredelegering är tillåten om inte 
annat är särskilt föreskrivet. 
 
Det är alltid den delegerande parten som har det yttersta ansvaret för att enskilda beslutsärenden 
hanteras korrekt och rättssäkert. 
 
 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
 
Ikraftträdande 
Arbetsordningen träder i kraft 2017-12-15 och ersätter då Arbetsordning för Lunds universitet 
fastställd av universitetsstyrelsen 2017-06-19, dnr STYR 2017/783. 
 
Övergångsbestämmelser 
Bestämmelsen avseende valberedningens sammansättning och storlek i avsnitt 3.8 träder i kraft 
för valberedning som väljs efter 2017-02-15. För valberedning som valts före 2017-02-15 gäller 
avsnitt 3.8 samt avsnitt 3.10 såsom det anges i Arbetsordning för Lunds universitet fastställd 
2016-06-22 (dnr STYR 2016/702).  
 








 
 


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


In ternrevis ionen 
Guni l la  Norberg 


Extern kvalitetsutvärdering av internrevisionen vid Lunds 
universitet 
Enligt god internrevisions- och internrevisorssed ska internre-
visionen omfattas av ett program för kvalitetssäkring och kvalitets-
förbättring. Kvalitetsprogrammet ska bestå av intern kvalitetsbe-
dömning, som genomförs i fortlöpande intern kvalitetskontroll och 
årlig självutvärdering, samt extern kvalitetsbedömning. Extern kva-
litetsbedömning ska genomföras minst vart femte år. 


PwC har på uppdrag av internrevisionen genomfört en oberoende 
kvalitetsutvärdering av internrevisionens verksamhet.  


Förslag till beslut 


Universitetsstyrelsen föreslås besluta 


att lägga rapporten till handlingarna.  


2017-11-20 


MISSIV Bilaga 10


Dnr STYR 2017/669 







 
 


 


 


 


 


 


 


 


Lunds Universitet 


 
 


Oktober 2017 


 


 


 


 


 


 


 


Kvalitetssäkring av internrevisionen, 2017 


 


 


 


 


 


 


Till: Lunds Universitet  


Cc: Gunilla Norberg 


 


 


 


  


 







 


 


 


 


1. Inledning och syfte 


 


Lunds Universitets internrevision ska bedriva en självständig och objektiv gransknings- och 


rådgivningsverksamhet. Internrevisionen ska granska hur Universitetet leder och planerar 


verksamheten, hanterar risker, styr, kontrollerar och följer upp verksamheten. Internrevisionen ska 


också granska målformuleringar och myndighetens kriterier för måluppfyllnad.  


 


Styrande för internrevisionens arbete är Instruktion för Lunds Universitets Internrevision, daterad 


2016-06-22, samt Revisionshandboken. Handboken är Lunds Universitets tolkning av hur 


Internrevisionsförordningen (2006: 1228) samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna 


råd ska tillämpas. Utöver detta finns stöd främst i de allmänt accepterade riktlinjerna för 


internrevision som ges ut av The Institute of Internal Auditors (IIA). Lunds universitet har valt den 


modell som av IIA kallas “full external assessment” det vill säga en fullständigt extern utvärdering. 


 


I de interna styrdokumenten ingår krav på ett internt kvalitetsarbete samt att, som ett led i detta 


kvalitetsarbete, vart femte år genomföra en extern kvalitetsgenomgång av internrevisionen. 


 


Chefen för Lunds Universitets internrevision beslutade därför att genomföra en extern kvalitets- 


genomgång i form av en extern kvalitetsutvärdering och gav Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 


(”PwC”) i uppdrag att genomföra detta arbete. Uppdraget har utförts av Pernilla Nordström och Daniel 


Österlund under perioden september och oktober 2017. 


 


2. Genomförande 


 


Målet med uppdraget var att genomföra en extern kvalitetssäkring av Lunds Universitets 


internrevisionsverksamhet i enlighet med Internrevisionsförordningen, ESV:s föreskrifter och 


allmänna råd samt IIA:s Riktlinjer för yrkesmässigt utförande av internrevision, vilket innebär att: 


 


● uttala sig om internrevisionens efterlevnad av Internrevisionsförordningen samt ESV:s 


föreskrifter och allmänna råd,  


● uttala sig om internrevisionens efterlevnad av IIA:s Riktlinjer för yrkesmässigt utförande av 


internrevision,  


● genomföra en analys av förbättringsområden för internrevisionen. 
 


 


Vi har intervjuat rektor, styrelseordförande, styrelseledamot och medlem i revisionsutskottet, 


Universitetsdirektör/Förvaltningschef, Internrevisionschef samt internrevisionens medarbetare. Vi 


har även tagit del av granskningsdokumentation samt rapporter från två granskningsprojekt, ett från 


2016 och ett från 2017. Vidare har vi tagit del av de styrande dokument som finns upprättade internt 


(som styr internrevisionens arbete), arbetsinstruktioner, planeringsdokument mm. En förteckning 


över intervjuade personer, dokumentation vi tagit del av samt granskningsprojekten finns i Bilaga 3. 


 


Kriterier för bedömning av efterlevnaden av Internrevisionsförordningen samt ESV:s föreskrifter och 


allmänna råd samt efterlevnaden av IIA:s Riktlinjer finns beskrivna i Bilaga 4.  


 


I denna kvalitetssäkring har vi utgått från:  


 


● Internrevisionsförordningen (2006:1228), 


● ESV:s föreskrifter och allmänna råd, 


● Svensk översättning av ”International Professional Practice Framework (IPPF)” från januari 


2013  


● Bedömningskriterier som finns uppsatta av the Institute of Internal Auditors i Quality 


Assessment Manual, 6th edition, utgiven 2009. 


2 
* Generally Conforms (GC) - Uppfyller IIA:s Riktlinjer, Partially Conforms (PC) - Utrymme för förbättringsåtgärder, Does Not 


Conform (DNC) - Uppfyller ej IIA:s Riktlinjer. 







 


 


 


 


 


 


3. Samlad bedömning 


 


Vår samlade bedömning är att Lunds Universitets internrevisionsfunktion och det arbetssätt 


internrevisionen tillämpar står i överensstämmelse med Internrevisionsförordningen, ESV:s 


föreskrifter och allmänna råd samt IIA:s Riktlinjer för yrkesmässigt utförande av internrevision. Vi har 


i bedömningen beaktat internrevisionens storlek. 


  


Baserat på de intervjuer vi genomfört med internrevisionen och representanter från ledning och 


verksamhet är vår uppfattning att internrevisionens arbete är uppskattat inom organisationen och att 


funktionen bidrar med ett tydligt värde till att förbättra väsentliga processer. Baserat på de intervjuer 


vi genomfört och vår förståelse för verksamheten har vi i vår kvalitetssäkring verifierat att intern- 


revisionen granskar många olika väsentliga riskområden. Det vi framför allt vill lyfta fram är att: 


  


● Internrevisionen bedöms ha en mycket god status i organisationen och verksamheten har ett 


starkt förtroende för både Internrevisionschefen och funktionens medarbetare. 


●  Granskningarna är bra dokumenterade 


● Internrevisionens rekommendationer uppfattas som värdefulla och används i verksamheten 


● Internrevisionens styrande dokument såsom arbetsordning och instruktioner är tydliga 


● Internrevisionen använder sig av “peer review” i sina kvalitetssäkringar av granskningar 


● Spårbarheten i rapporten mellan rekommendationer och svar är tydliga 


● Internrevisionschefen tar ansvar för konsultinsatser 


●  Samtliga rapporter presenteras muntligen för revisionsutskottet och för de som är mottagare 


av respektive rapport. Rapporterna diarieförs och offentliggörs på universitetets externa 


hemsida. 


  


Vi har under vår kvalitetssäkring inte noterat några väsentliga observationer. Dock har vi noterat ett 


fåtal delområden där utrymme för förbättring kan finnas, vilka presenteras under avsnitt 4 nedan. 


 


 


4. Observationer och rekommendationer 


 


Nedan redovisar vi våra observationer och rekommendationer avseende IIA:s Riktlinjer för 


yrkesmässigt utövande av internrevision. Vi har inga observationer vad gäller internrevisions- 


förordningen och ESV:s föreskrifter och allmänna råd. 


 


I bilagorna 1 och 2 återfinns sammanställningar av efterlevnad av respektive avsnitt samt vår 


bedömning av samtliga regler och standards.  


 


Del I: Internrevisionsförordningen och ESV:s föreskrifter och allmänna råd 


 


Inga observationer har noterats. 
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* Generally Conforms (GC) - Uppfyller IIA:s Riktlinjer, Partially Conforms (PC) - Utrymme för förbättringsåtgärder, Does Not 


Conform (DNC) - Uppfyller ej IIA:s Riktlinjer. 







 


 


 


 


 


Del II: IIA:s Riktlinjer för yrkesmässigt utövande av internrevision 


 


Nedan framgår de observationer och rekommendationer som vi vill lyfta avseende IIA:s Riktlinjer för 


yrkesmässigt utövande av internrevision.  


 


Ref. Område Observation Rekommendation 


2420 Rapporteringens kvalitet 


Rapportering ska vara 


korrekt, objektiv, tydlig, 


koncis, konstruktiv, 


fullständig och i rätt tid. 


Vi uppfattar rapportformatet som 


lättförståeligt. Vår uppfattning från 


genomgång av enskilda gransknings- 


rapporter samt från intervjuer med 


rapportmottagare och andra 


intressenter är att rapporterna håller 


en god kvalitet. De är informativa, 


tydliga och bidrar med ett värde till 
förbättringar av verksamheten. De är 


också konkreta och föredömligt 


korta. 


  


Dock är det är svårt att utläsa i 
rapporterna vilka iakttagelser som är 


mest kritiska då det inte finns någon 


gradering för respektive iakttagelse. 


Vi rekommenderar 


att de viktigaste 


iakttagelserna på 


något sätt förtydligas, 


antingen genom 


gradering eller att de 


mest väsentliga 


iakttagelserna med 


tillhörande 


rekommendationer 


lyfts fram först i 
rapporten. 


2450 Övergripande omdöme 


När ett övergripande 


omdöme avges ska förvänt- 


ningarna från ledning, 


styrelse och andra intressen- 


ter beaktas och vara under- 


byggt med tillräckliga, 


tillförlitliga, relevanta och 


användbara uppgifter. 


I rapporterna anges ett 


standardiserat övergripande 


omdöme. Dock framgår det inte 


tydligt vad innebörden av respektive 


är och vilka olika omdömen som 


finns att tillgå.  


Vi rekommenderar 


att det övergripande 


omdömet tydliggörs 


ytterligare i 
rapporterna. Vad 


respektive omdöme 


innebär i praktiken 


och vilka omdömen 


som finns att tillgå 


kan med fördel 


framgå av fotnot eller 


bilaga.  


 


 


 


 


 


Malmö den 7 november 2017 


 


 


 


 


Pernilla Nordström       Daniel Österlund 
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* Generally Conforms (GC) - Uppfyller IIA:s Riktlinjer, Partially Conforms (PC) - Utrymme för förbättringsåtgärder, Does Not 


Conform (DNC) - Uppfyller ej IIA:s Riktlinjer. 







 


 


 
 
Bilaga 1 – Sammanfattande bedömning av 
Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt ESV:s föreskrifter 
och allmänna råd 
 


 Uppfyller  Uppfyller ej 


§ 1 Tillämpningsområde X   


§ 2 Organisering X   


ESV:s föreskrifter: Internrevisionen inrättas 


direkt under myndighetens ledning och är 


självständig i förhållande till den granskande 


verksamheten 


 


X 


  


§ 3 Uppgifter X   


§ 4 Granskningens inriktning X   


ESV:s föreskrifter: Risken för bedrägerier 


och oegentligheter ska beaktas i riskanalysen 


 


X 


  


§ 5 Råd och stöd X   


ESV:s allmänna råd: Utökning av objektet 


för råd och stöd 


X   


§ 6 Omfattning X   


§ 7 Bedrivande X   


ESV:s allmänna råd: Definition på god 


internrevisions- och internrevisorssed 


 


X 


  


§ 8 Samordning ET   


ESV:s föreskrifter: IR samordnad med annan 


myndighet 


ET 


§ 9 Rapportering X  


ESV:s allmänna råd: Rapportering bör ske 


efter varje avslutad granskning 


X  


§ 10 Internrevisionens uppdragsgivare X  


ESV:s allmänna råd: Riktlinjer för 


internrevision 


 


X 


 


§ 11 Tillgång till uppgifter X  


§ 12 Övriga bestämmelser ET  


§ 13 Tillämpningsföreskrifter ET  


ESV:s Föreskrifter: Undantag från 


föreskrifter 


ET  
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Conform (DNC) - Uppfyller ej IIA:s Riktlinjer. 







 


 


 
 
Bilaga 2 – Sammanfattande bedömning av IIA:s Riktlinjer för yrkesmässigt 
utövande av internrevision 
 
IIA:s Riktlinjer för yrkesmässigt utövande av internrevision 


 GC* PC* DNC* 


RIKTLINJER FÖR EGENSKAPER    


1000 Syfte, befogenhet och ansvar X   


1010 
Igenkännandet i instruktionen av Definition av 


internrevision, Yrkesetisk Kod och Riktlinjerna  
X   


1100 Oberoende och objektivitet X   


1110 Organisatoriskt oberoende X   


1111 Direkt samverkan med styrelsen X   


1120 Individuell objektivitet X   


1130 Begränsning av oberoende eller objektivitet ET   


1200 Kompetens och yrkesskicklighet X   


1210 Kompetens X   


1220 Vederbörlig yrkesskicklighet X   


1230 Fortlöpande professionell utveckling X   


1300 Kvalitetssäkrings- och kvalitetsförbättringsprogram X   


1310 Krav på kvalitetssäkrings- och kvalitetsförbättringsprogram X   


1311 Interna utvärderingar X   


1312 Externa utvärderingar X   


1320 
Rapportera om kvalitetssäkrings- och 


kvalitetsförbättringsprogrammet 
X   


1321 
Användning av uttrycket ”Överensstämmer med 


Internationella Riktlinjer för Yrkesmässig Internrevision” 
ET   


1322 Redovisning av bristande efterlevnad ET   


20000 Leda internrevisionsverksamhet X   


2010 Planering X   


2020 Kommunikation och godkännande X   


2030 Resurshantering X   


2040 Principer och rutiner X   


2050 Samordning X   


2060 Rapportering till ledning och styrelse X   


6 
* Generally Conforms (GC) - Uppfyller IIA:s Riktlinjer, Partially Conforms (PC) - Utrymme för förbättringsåtgärder, Does Not 


Conform (DNC) - Uppfyller ej IIA:s Riktlinjer. 







 


 


2070 
Externa tjänsteleverantörer och organisatoriskt ansvar för 


internrevision 
X   


2100 Arbetets beskaffenhet X   


2110 Ledning X   


2120 Riskhantering X   


2130 Styrning och kontroll X   


2200 Uppdragsplanering X   


2201 Planeringsöverväganden X   


2210 Mål för uppdraget X   


2220 Uppdragets omfattning X   


2230 Resursallokering för uppdraget X   


2240 Arbetsprogram för uppdraget X   


2300 Genomföra uppdraget X   


2310 Identifiera information X   


2320 Analys och utvärdering X   


2330 Dokumentera information X   


2340 Övervakning av uppdraget X   


2400 Rapportera resultat X   


2410 Kriterier för rapportering X   


2420 Rapporteringens kvalitet X   


2421 Fel och utelämnanden ET   


2430 
Användning av ”Utfört i överensstämmelse med 


Internationella Riktlinjer för Yrkesmässig internrevision” 
ET   


2431 Redogörelse för icke överensstämmelse med Riktlinjerna ET   


2440 Spridning av resultaten X   


2450 Övergripande omdömen X   


2500 Övervaka framsteg X   


2600 Rapportering om ledningens riskacceptans ET   


 Yrkesetisk kod X   
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Conform (DNC) - Uppfyller ej IIA:s Riktlinjer. 







 


 


 


 


 


Bilaga 3 – Dokumentation, intervjupersoner samt granskade projekt 


 


 


Dokument vi tagit del av 


 


Allmänna risker 2017 


Arbetsordning för revisionsutskott vid Lunds Universitet, fastställdes 2013-10-18 


Arbetsordning för universitetsstyrelsen, fastställdes 2017-02-15 


Instruktion för internrevisionen vid Lunds universitet, fastställdes 2016-06-22 


Internrevisionens identifierade risker 2017 


Internrevisionens riskvärdering PM, 2016-09-01 


Internrevisionens kvalitetsbedömning för verksamhetsåret 2016, 2017-07-20 


Internrevisionens fortlöpande interna kvalitetskontroll av två granskningsinsatser under 2016, utfört 


2017-07-17--2017-07-18 


Internrevisionens program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring för 2016, utförd 2017-07-17 


Internrevisionens program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring - Checklista version 4 


Internrevisionens årsrapport 2016 


Revisionshandbok Lunds Universitet 


Revisionsplan 2016 och 2017 


 


 


 


Intervjupersoner 


 


Jonas Hafström, Styrelseordförande och ordförande i revisionsutskottet 


Anna Stellinger, Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet 


Torbjörn von Schantz, Rektor 


Susanne Kristensson, Universitetsdirektör 


Gunilla Norberg, Internrevisionschef 


Mårten Persson, Internrevisor LU 


Jonas Ahrberg, Internrevisor LU 


 


 


Granskade projekt 


 


Granskning av intern styrning och kontroll inom projekthanteringen, 2016-04 18 


 


Granskning av universitetets förebyggande arbete mot oegentligheter, 2017-04-24 
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Conform (DNC) - Uppfyller ej IIA:s Riktlinjer. 







 


 


 


 


 


Bilaga 4 – Bedömningskriterier 


 


Kriterier för bedömning av Internrevisionsförordningen samt ESV:s 


föreskrifter och allmänna råd 


 


Del I 


 


Vid vår bedömning av efterlevnaden av Internrevisionsförordningen samt ESV:s föreskrifter och 


allmänna råd har vi använt oss av en bedömningsskala: 
 


− Uppfyller Internrevisionsförordningen/ESV:s föreskrifter och allmänna råd 


− Utrymme för förbättringsåtgärder 


− Uppfyller inte Internrevisionsförordningen/ESV:s föreskrifter och allmänna råd. 


 


I de fall vi har använt oss av omdömet ”Utrymme för förbättringsåtgärder” uppfyller, enligt vår 


bedömning, internrevisionen Internrevisionsförordningen samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd. 


Det finns hittills ingen vedertagen bedömningsskala som har kunnat tillämpas vilket innebär att vi har 


använt oss av vårt professionella omdöme. 


 


Del II 


 


Vid vår bedömning av efterlevnaden av IIA:s Riktlinjer har vi använt oss av en bedömningsskala:  
 


– Generally Conforms (GC) - Uppfyller IIA:s Riktlinjer 


– Partially Conforms (PC) - Utrymme för förbättringsåtgärder 


– Does Not Conform (DNC) - Uppfyller ej IIA:s Riktlinjer. 


 


I de fall vi har använt oss av omdömet ”Utrymme för förbättringsåtgärder” uppfyller, enligt vår 


bedömning, internrevisionen IIA:s Riktlinjer till huvudsakligen väsentliga delar med undantag för 


vissa kriterier. Vi har använt oss av de kriterier som finns uppsatta av the Institute of Internal Auditors 


i Quality Assessment Manual, 6th edition. 


 


Bedömning har gjorts per huvudområde. Varje huvudområde är indelat i undergrupper beskrivande 


viktiga attribut som ska bedömas var för sig. I de fall vi bedömt att en undergrupp inte uppfyller 


Riktlinjerna eller att utrymme finns för förbättring, så har detta ”dragit ned” betyget för 


huvudområdet. Flera huvudområden har därmed bedömts i nivå ”Utrymme för förbättringsåtgärder” 


trots att flera undergrupper har bedömts uppfylla Riktlinjerna. 


 


Se definitioner av bedömningskriterier nedan.  
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* Generally Conforms (GC) - Uppfyller IIA:s Riktlinjer, Partially Conforms (PC) - Utrymme för förbättringsåtgärder, Does Not 


Conform (DNC) - Uppfyller ej IIA:s Riktlinjer. 







 


 


Bedömningsskala i enlighet med the Institute of Internal Auditors (IIA) 


 


IIA använder sig av följande bedömningsskala i sin handbok för kvalitetsgranskning, ”Quality 


Assessment Manual”: 


 


GC – “Generally Conforms” means the evaluator has concluded that the relevant structures,             


policies, and procedures of the activity, as well as the processes by which they are applied, comply with                  


the requirements of the individual standard or element of the Code of Ethics in all material respects.                 


For the sections and major categories, this means that there is general conformity to a majority of the                  


individual Standards or elements of the Code of Ethics, and partial conformity to the others, within                


the section/category. There may be significant opportunities for improvement, but these should not             


represent situations where the activity has not implemented the Standards or the Code of Ethics, is                


not applying them effectively, or is not achieving their stated objectives. 


 


Vi har i föreliggande rapport tolkat denna bedömning som “Uppfyller IIA Standards/Code of Ethics”. 


 


PC – “Partially Conforms” means the evaluator has concluded that the activity is making              


good-faith efforts to comply with the requirements of the individual standard or element of the Code of                 


Ethics, section, or major category, but has fallen short of achieving some of their major objectives.                


These will usually represent some significant opportunities for improvement in effectively applying the             


Standards or Code of Ethics and/or achieving their objectives. Some of the deficiencies may be beyond                


the control of the activity and may result in recommendations to senior management or the governing                


authority.  


 


Vi har i föreliggande rapport tolkat denna bedömning som ”Utrymme för förbättringsåtgärder”. 


 


DNC – “Does Not Conform” means the evaluator has concluded that the activity is not aware of, is                  


not making good-faith efforts to comply with, or is failing to achieve many/all of the objectives of the                  


individual standard or element of the Code of Ethics, section, or major category. These deficiencies will                


usually have a significant negative impact on the activity’s effectiveness and its potential to add value                


to the organization. They may also represent significant opportunities for improvement, including            


actions by senior management or the governing authority. 


 


Vi har i föreliggande rapport tolkat denna bedömning som ”Uppfyller ej IIA Standards/Code of 


Ethics”. 
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* Generally Conforms (GC) - Uppfyller IIA:s Riktlinjer, Partially Conforms (PC) - Utrymme för förbättringsåtgärder, Does Not 


Conform (DNC) - Uppfyller ej IIA:s Riktlinjer. 
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Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 94 35, 046-222 00 00, 0722-31 71 64  
E-post anna.akesson@rektor.lu.se


Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2017-10-06 – 2017-11-23 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Yttrande över Transportstyrelsens rapport ”Förares
användning av kommunikationsutrustning under
färd”


2017-10-12 


2. Medel till strategiska forskningsområden 2017 2017-10-12 


3. Yttrande över betänkandet På lika villkor –
delaktighet, jämlikhet och effektivitet i
hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)


2017-10-19 


4. Anvisning av medel till Wallenberg Academy
Fellows karriärprogram för yngre forskare
utnämnda 2012 - 2015


2017-10-19 


5. Prognos över beräknat utfall för anslaget till
utbildning


2017-10-19 


6. Förlängt uppdrag för styrelsen för Centrum för
Mellanösternstudier


2017-10-19 


7. Föreskrifter för Pufendorfinstitutet 2017-10-19 


8. Utseende av dekan och prodekan för  Lunds
tekniska högskola (LTH) samt externa ledamöter i
fakultetsstyrelsen för perioden 2018-2020


2017-10-19 


9. Utseende av dekan och prodekan för
Ekonomihögskolan (EHL)
samt externa ledamöter i fakultetsstyrelsen för
perioden 2018-
2020


2017-10-19 


10. Uppdrag att ta fram strategi för hållbar utveckling 2017-10-19 


2017-11-28 


1 PM 
Bilaga 17 d
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11.  Anmälan om misstänkt oredlighet i forskning  2017-10-26 


12.  Information om ledig anställning som professor i 
allmänmedicin förenad med anställning som 
distriktläkare  


2017-10-26 


13.  Förnyad anställning som gästprofessor i 
välfärdsteknologi 


2017-10-26 


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


2017-10-26 


15.  Utseende av ledamot i styrelsen för 
Pufendorfinstitutet 


2017-10-26 


16.  Uppdragstillägg studierektor vid CIRCLE 2017-10-26 


17.  Uppdrag som föreståndare, tillika museichef, för 
Skissernas museum och Lunds universitets 
konstsamling 


2017-10-26 


18.  Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av 
regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och 
förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige  


2017-10-26 


19.  Utseende av dekan, prodekan för juridiska 
fakulteten samt externa ledamöter i 
fakultetsstyrelsen 2018-2020 


2017-10-26 


20.  Utseende av ledamöter till styrelsen för Thelma 
Zoégas fond för medicinsk forskning 


2017-10-26 


21.  Anvisning av medel avseende 2017 års utlysning 
av gemensamma satsningar till strategiska 
forskningsområden 


2017-10-26 


22.  Uppdragstillägg för biträdande föreståndare vid 
Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier 


2017-11-01 


23.  Yttrande över förslag till nya föreskrifter om 
hantering av brandfarlig vätska 


2017-11-01 


24.  Anvisning av universitetsgemensamma medel till 
SASNET 2017 


2017-11-01 


25.  Anvisning av universitetsgemensamma medel till 
en forskarskola i ämnesdidaktik 2017 


2017-11-01 


26.  Utseende av ledamot i styrelsen för Albert 
Påhlssons stiftelse för forskning och välgörenhet 


2017-11-01 
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27.  Fastställande av röstlängd inför val av ledamöter 
till Universitetskollegiet för mandatperioden 2018-
03-01 – 2021-02-28 


2017-11-01 


28.  Yttrande över Statens energimyndighets och 
Naturvårdsverkets rapport om kommunal 
tillstyrkan av vindkraft 


2017-11-09 


29.  Yttrande över slutbetänkandet Så stärker vi den 
personliga integriteten 


2017-11-09 


30.  Utseende av föreståndare för Pufendorfinstitutet 2017-11-09 


31.  Föreskrifter för Centre for Innovation, Research 
and Competence in the Learning Economy, 
CIRCLE 


2017-11-09 


32.  Utseende av koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet Multipark  


2017-11-09 


33.  Utseende av koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet BECC 


2017-11-09 


34.  Anvisning av medel till BoPoolens verksamhet 
2018 och 2019  


2017-11-09 


35.  Anvisning av innovationsstöd till 
företagsinkubatorer 2018 


2017-11-09 


36.  Anvisning av innovationsstöd till 
företagsinkubatorn SmiLe 2018 


2017-11-09 


37.  Anvisning av diskrimineringsersättning 2017-11-09 


38.  Utseende av ledamot i etikrådet  2017-11-09 


39.  Utseende av ledamot i kulturrådet 2017-11-09 


40.  Angående remiss avseende EU-rättsakt KOM 
(2017) 495: Europaparlamentets och rådets 
förordning om en ram för det fria flödet av icke-
personpuppgifter i Europeiska unionen 


2017-11-06 


41.  Yttrande över remiss angående förslag till nya och 
ändrade djurskyddsföreskrifter för djurförsöksetisk 
prövning och hållande av försöksdjur 


2017-11-16 


42.  Anställning som professor i datavetenskap, särskilt 
robotsystem – fortsatt rekryteringsprocess 


2017-11-16 


43.  Utredning rörande karriärvägar vid Lunds 
universitet 


2017-11-16 
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44.  Ändring av innevarande mandatperiod för 
samverkansrådet 


2017-11-16 


45.  Ändring av innevarande mandatperiod för 
internationella rådet 


2017-11-16 


46.  Lunds universitets administrativa pris 2018 2017-11-16 


47.  Yttrande över remissen Nästa steg på vägen mot 
en mer jämlik hälsa  


2017-11-23 


48.  Förnyad anställning som gästprofessor i arkitektur  2017-11-23 


49.  Förlängt uppdrag för representanter och suppleant 
i styrelsen för Antidiabetic Food Centre 


2017-11-23 


50.  Förlängning av uppdrag som föreståndare för 
Antidiabetic Food Centre  


2017-11-23 


51.  Föreskrifter för Centrum för Mellanösternstudier  2017-11-23 


52.  Yttrande över promemorian: Följdändringar till ny 
förvaltningslag  


2017-11-23 


53.  Utseende av dekan och prodekan för humanistiska 
och teologiska fakulteterna samt externa ledamöter 
till humanistiska och teologiska fakulteternas 
styrelse för perioden 2018-2020 


2017-11-23 


54.  Utseende av dekan och prodekan för medicinska 
fakulteten samt externa ledamöter i 
fakultetsstyrelsen för perioden 2018-2020 


2017-11-23 


55.  Begäran från doktorand att återfå indragna resurser 
för forskarutbildningen  


2017-11-23 


56.  Pedagogiskt pris 2018 2017-11-23 


 
 
Remisser inkomna under perioden 2017-10-06 – 2017-11-23 
 


1.  Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella 
situationer (Ds 2017:49). Svar till Socialdepartementet senast 2017-12-
22. 
 


2.  Remiss avseende EU-rättsakt KOM(2017)495: Europaparlamentets och 
rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i 
Europeiska unionen. Svar till Utrikesdepartementet senast 2017-11-10. 
 


3.  Remiss av departementspromemoria om utredningar avseende vissa 
skador och dödsfall – Ds 2017:47. Svar till Socialdepartementet senast 
2017-12-18. 
 







 5 
 


4.  Remiss av 2016 års marknadskontrollutrednings slutbetänkande 
”Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och 
sanktionsmöjligheter” (SOU 2017:69). Svar till Utrikesdepartementet 
senast 2018-01-26. 
 


5.  Finansiering av public service - för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt 
oberoende (SOU 2017:79). Svar till Kulturdepartementet senast 2018-01-
24. 
 


6.  Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan. Svar till 
Skogsstyrelsen senast 2017-11-17. 
 


7.  Europeiska kommissionens förslag till ändringar av direktivet om 
kombinerade transporter (92/106) inom ramen för mobilitetspaketet. Svar 
till Näringsdepartementet senast 2018-02-09. 
 


8.  Europeiska kommissionens förslag till ändringar av bussförordningen 
(1073/2009) inom ramen för mobilitetspaketet. Svar till 
Näringsdepartementet senast 2018-02-09. 
 


9.  Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål. Svar till Utbildningsdepartementet senast 2017-
12-11. 
 


10.  Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt 
samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70). 
Svar till Justitiedepartementet senast 2018-02-12. 
 


11.  Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess (SOU 2017:23). Svar 
till Näringsdepartementet senast 2018-02-15. 
 


12.  Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer i förordning 
(2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Svar till 
Miljö- och energidepartementet senast 2017-12-05. 
 


13.  Ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 2018, genom 
spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet. 
Svar till Naturvårdsverket senast 2017-12-13. 
 


14.  Bastjänstgöring för läkare. Svar till Socialdepartementet senast 2018-02-
22. 
 


 





		Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden
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Univers i te tss tyre lsen  
 


Närvarande  
 
Ledamöter 
Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare 
Bengtsson-Rijavic, Ingrid Strategisk rådgivare Allmänföreträdare 
Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare  
Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande 
Lundby-Wedin, Wanja Vice ordförande Allmänföreträdare 
Reimer, Johan Student  Student 
L’Huillier, Anne Professor Allmänföreträdare 
Oddershede, Jens Professor Allmänföreträdare 
Sanders, Björn Student  Student 
Svärd, Linn Student Student  
Wetterberg, Gunnar Författare Allmänföreträdare 
von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor (ej § 8, 17 b-e) 
Winsth, Annika Chefsekonom Allmänföreträdare 
 
Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
Branting, Jacob OFR/S 
Söderstjerna, Erika Ordförande SACO-rådet 
 
Företrädare för Lunds universitets studentkårer 
Hansen, Martin Ordförande LUS  (fr § 5) 
 
Övriga 
Billgren, Cecilia Avdelningschef protokollförare  
Ekberg, Tim Planeringschef 
Kristensson, Susanne Förvaltningschef 
Norberg, Gunilla Revisionschef  
 
Frånvarande 
Mandersson, Magnus Direktör Allmänföreträdare 
Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare 
 
 
 


Sammanträdesdatum 
2017-12-15 
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Dnr STYR 2017/1885 


PROTOKOLL 







 2(6) 
 
§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden förklarar mötet öppnat.  
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Ordförande meddelar att punkten 8 på den utsända dagordningen utgår. Styrelsen beslutar att 
med denna justering fastställa utsänd dagordning.  
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Johan Reimer att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2017-10-27 till handlingarna. 
 


5 Presentation av LTH 
 Föredragande: Viktor Öwall 
 
Rektor för LTH Viktor Öwall presenterar fakulteten. 
 


6 Rapport från arbete med att utarbeta handlingsplan för Lunds universitets etablering 
vid Science Village Scandinavia 
 Föredragande: Viktor Öwall 
 
En arbetsgrupp har på uppdrag av rektor arbetat med att ta fram en handlingsplan för Lunds 
universitets etablering vid Science Village Scandinavia. Viktor Öwall redogör för 
arbetsgruppens förslag. Styrelsen diskuterar förslagen och är enig om att detta är en mycket 
viktig fråga för Lunds universitet och att det är viktigt att styrelsens hålls informerad. När 
arbetsgruppen lämnar sin rapport ska den skickas ut till styrelsen. 
 


7 Sylvia Schwaag Serger presenterar sig för styrelsen 
 
Nya prorektorn Sylvia Schwaag Serger presenterar sig och berättar om sina tankar  
inför uppdraget. 
 
Styrelsen välkomnar Sylvia Schwaag Serger till uppdraget som prorektor. 
 


8 Beslut om riskhantering vid Lunds universitet 
 PM 2017-12-05 från Planeringsavdelningen 
 Bilaga § 8  
 
 Dnr STYR 2017/305 
 Föredragande: Magnus Ekblad och Tim Ekberg 
 
Styrelsen diskuterar kring att ett problem med risk nr 2 är att den ger intrycket att 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
kvalitetsutmaningen inom grundutbildningen endast skulle relatera till finansiering vilket 
inte är fallet. 
 
Styrelsen beslutar 


 
- att följande risker bedöms som särskilt kritiska för Lunds universitet: 


 Risk nr 1: Risk att lagar och regler inte efterlevs 


 Risk nr 2: Risk för kvalitetssänkning inom utbildning (grund och  
 avancerad nivå) på grund av stagnerade eller minskade anslag/avgifter 


 Risk nr 8: Risk att finansieringen av forskning och forskarutbildning  
 inte är tillräcklig för att nå mål och ambitioner 


 Risk nr 11: Risk för att olika typer av infrastruktursatsningar sammantaget  
 inte stödjer universitetets bredd och behov 


 Risk nr 12: Risk för inadekvata system och processer för att spara, bevara  
 och tillgängliggöra information digitalt 


 Risk nr 13: Risk att lokalbeståndet inte möter verksamhetens behov 


 Risk nr 17: Risk för hinder i samarbetet inom universitetet 
 
 samt riskerna kring myndighetskapitalet och jämställdhetsarbetet 
 
- att de åtgärder som angivits i riskvärderingarna är tillräckliga för att hantera riskerna 
som bedöms som särskilt kritiska. 


9 Beslut om revisionsplan 2018 
 Revisionsplan 2018 
 Bilaga § 9 
 
 Dnr STYR 2017/1631 
 
 Föredragande: Gunilla Norberg  
  
Styrelsen beslutar att fastställa revisionsplan för 2018 enligt bilaga § 9. 
 


10 Rapport från extern utvärdering av Lunds universitets internrevisionsverksamhet 
 Rapport från PWC oktober 2017 
 Bilaga § 10 
 
 Dnr STYR 2017/669 
 Föredragande: Gunilla Norberg  
  
Revisionsutskottet ska enligt sin arbetsordning vid decembermötet lämna ett utlåtande om 
internrevisionens effektivitet. Ordförande läser upp utskottets bedömning som lyder: 
 
 PWC slår i sitt yttrande till Lunds universitet fast att internrevisionen bedöms ha 
 en mycket god status i organisationen och att verksamheten har ett starkt 
 förtroende för både internrevisionschefen och funktionens medarbetare. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 Revisionsutskottet delar denna bedömning. 
 
 Vidare anser utskottet att arbetet utförs på ett effektivt och tillfredsställande sätt 
 som bidrar till att väsentligt förbättra processen i verksamheten. 
 
Styrelsen beslutar lägga rapporten till handlingarna. 
 
Ingrid Bengtsson-Rijavic deltar inte vid denna punkt.  
 


11 Beslut att ansöka om permutation av kapitalförvaltningsföreskrifterna i anknutna 
stiftelser 
 PM  2017-11-09 från sektionen Ekonomi 
 Bilaga § 11 
 
 Dnr V 2017/1882 
 Föredragande: Klemens Ganslandt 
 
Universitetsstyrelsen beslutar att såsom förvaltare för Stiftelsen Fileéns donation 
byggnadsfonden, Stiftelsen Hedda och John Forsmans donation, Stiftelsen Elfrida 
Areschougs pensionsfond, Stiftelsen Cathrine Marie Eklunds, född Lovén, understödsfond 
för professors änkor, Stiftelsen Fru Paulina Odenius fond, Stiftelsen Fru Wilhelmina 
Odenius fond, Stiftelsen Odenius understödsfond, Stiftelsen Dr och fru Svanbergs 
understödsfond, Stiftelsen Constance von Franckens donation, Stiftelsen Clara M 
Wahlgrens, född Lovén, gratial, Stiftelsen Tore och Anna-Greta Brandts och Thorsten 
Borgströms minnesfond, Stiftelsen Frida och John Böréns fond för cancersjukdomarnas 
bekämpande, Stiftelsen Astrid Holmbergs fond, Stiftelsen Tage och Ida Kennbys donation för 
diabetesforskning, Stiftelsen Ebba Lybners fond, Stiftelsen Alfhild Laurens, Södra Åby, 
donations-medel, Stiftelsen Harry och Ruth Möllers fond, Stiftelsen Syskonen Anna och 
Gottfrid Perssons Studiefond till teol fak vid Lunds universitet, Stiftelsen Herman J. 
Rosenkvists fond för folkhälsans främjande och Stiftelsen Märtha Weigebys fond ansöka om 
permutation av stiftelseförordnandenas kapitalplaceringsföreskrifter och uppdrar åt utsedda 
firmatecknare för respektive stiftelse att formulera och inge ansökningarna för de enskilda 
stiftelserna. 
 


12 Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna stiftelser och 
ändamålsbundna donationer 
 PM 2017-11-08 från sektionen Ekonomi 
 Bilaga § 12 
 
 Dnr V 2017/1838 
 Föredragande: Klemens Ganslandt  
 
Klemens Ganslandt redogör för aktuellt läge och styrelsen diskuterar kring 
placeringsfrågorna. 
 


13 Beslut om revidering av Arbetsordning för Lunds universitet 
 PM 2017-11-23 från Förvaltningschefen 
 Bilaga § 13 a 
 
 Arbetsordning för Lunds universitet 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 Bilaga § 13 b 
 
 Dnr STYR 2017/1639 
 Föredragande: Susanne Kristensson och Katarina Jacobsson 
 
Styrelsen beslutar att, efter tillägg under 2.17 om studenters närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt vid styrelsens sammanträden, fastställa Arbetsordning för Lunds universitet 
enligt bilaga § 13 b. 
 
Katarina Jacobsson, ny administrativ chef vid MAX IV-laboratoriet, presenterar sig och ger 
lägesrapport från MAX IV. 
 


14 Lund universitets framtida utmaningar och möjligheter 
 
 Föredragande: Torbjörn von Schantz 
 
Torbjörn von Schantz redogör för sina tankar kring bl a följande stora utmaningar inför 
2018:  
- autonomi och ansvarstagande, 
- lärosätenas arbetsgivaransvar och hur vi arbetar med rekrytering, 
- livslångt lärande. 
 
Styrelsen diskuterar kring frågorna. 
 


15 Information om ekonomiskt utfall per 30 september 2017 samt prognos för 2017 
 PM 2017-12-05 från sektionen Ekonomi 
 Bilaga § 15 
 
 Dnr V 2017/1504 
 Föredragande: Filip  Bengtsson 
 
Information. 


 
16 Information om Riksrevisionens granskningsrapport Varför sparar lärosätena? En 


granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor 
 PM 2017-11-30 från avdelning Planering 
 Bilaga § 16 
 
 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Tim Ekberg presenterar Riksrevisionens granskningsrapport samt Pam Fredmans utredning 
kring universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. 
 


17 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 17 a 
 
Torbjörn von Schantz informerar om aktuella frågor.  
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  


b) Rapport från LUS 
 
Martin Hansen informerar om bl a följande aktuella frågor: 
- studentbarometern har skickats ut, 
- arbete med att ta fram en studentrepresentanthandbok pågår, 
- revisionen av studenternas rättighetslista, 
- arbetat mycket med jämställdhetsarbete, 
- studenternas pedagogiska pris har delats ut till Elsa Trolle Önnerfors,  
- arbete med psykisk ohälsa bland studenter. 
 


c) Rapport från revisionsutskottet 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- granskning av intern styrning och kontroll vid medicinska fakulteten, 
- granskning av hantering av pedagogisk utbildning för lärare, 
- revisionsutskottets bedömning av den interna revisionens effektivitet. 
 


d) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 
 Förteckning 2017-11-28 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 17 d 
 


e) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 
 Förteckning 2017-11-28 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 17 e 
 


18 Eventuellt övrigt 
 
Ordförande tackar styrelsen för gott samarbete och önskar alla god jul och gott nytt år. 
 


 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Johan Reimer 
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Sekt ionen Ekonomi  


Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september 2017 samt 
prognos för 2017 


Sammanfattning 


• Lunds universitet visar per den 30 september 2017 ett överskott på 235 mnkr
fördelat på ett överskott på 57 mnkr inom utbildning och ett överskott på
157 mnkr inom forskning. Redovisningen av löpande semesterkostnad
påverkar resultatet med cirka 57 mnkr (kostnadsminskning).


• Det finansiella resultatet är ett underskott vilket är 3 mnkr bättre än budgeten
för samma period.


• I den prognos för helåret som är upprättad i samband med detta bokslut
redovisas ett överskott för året på 81 mnkr (budget 4 mnkr) fördelat på ett
överskott om 8 mnkr inom utbildning (budget -30 mnkr) och ett överskott om
73 (budget 34 mnkr) mnkr inom forskning.


• Beräknat utgående myndighetskapital 2017 är 1 538 mnkr.
• Utfallet på anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas


bli cirka 58 mnkr över regeringens takbelopp för 2017 (så kallad
överproduktion).


• Externa bidragsinkomster uppgår till 2 282 mkr per 30 september, en ökning
med 257 mnkr jämfört med samma period föregående år. Oförbrukade bidrag
(inkomna till Lunds universitet men ännu inte ianspråktagna) uppgår till
3 754 mnkr vilket är en ökning med 128 mnkr sedan årsskiftet.


• En minskning av antalet heltidsekvivalenter sedan årsskiftet med 95
heltidsekvivalenter till totalt 6 562.


Resultat per den 30 september 2017 
Lunds universitet redovisar per den 30 september 2017 ett överskott på 235 mnkr att 
jämföra med ett budgeterat överskott på 3 mnkr. Vid samma tidpunkt föregående år 
redovisades ett överskott på 144 mnkr.  


Utfall Budget Avvikelse Utfall
Resultat (mnkr) 2017-09-30 2017-09-30 mot budget 2016-09-30
Intäkter 6 096 6 219 -123 5 977
Kostnader 5 861 6 216 -355 5 833
Resultat 235 3 232 144


Budgeten redovisas i tolftedelar
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Periodens intäkter visar på totalnivå en avvikelse mot budget om 123 mnkr (2 %). 
Bidragsintäkterna och avgiftsintäkterna visar störst skillnad. 
 
Kostnadssidan totalt ligger under budget med 355 mnkr, 5 863 mnkr mot budget 6 216 
mnkr. Det motsvarar en avvikelse på 5,7 %. 
 
Personalkostnaderna visar ett utfall som är 90 mnkr lägre än budget vilket till det förklaras 
av bokföring av semesterlönekostnader som ger en resultatpåverkande kostnadsminskning 
med 57 mnkr. Driftskostnaderna är 169 mnkr lägre än budget vilket kan bero både på 
överbudgetering och på att driftskostnaderna brukar öka i slutet av året, vilket de flesta 
fakulteterna också hävdar. Övriga kostnadsposter visar endast mindre avvikelser mot 
budget. 
 
De regler som gäller för redovisning av universitetets semesterlöneåtagande innebär per 
den 30 september en bokförd resultatpåverkande kostnadsminskning med cirka 57 mnkr 
(63 mnkr 2016). Effekten av löpande semesterkostnader budgeteras inte eftersom det för 
helåret i stort sett inte blir någon påverkan. Principen för redovisning av 
semesterlönekostnaden har ändrats under 2016 och redovisas endast totalt för LU och visas 
inte i fakulteternas utfall.  
 
Det finansiella resultatet för perioden är ett underskott på 3 mnkr på grund av den negativa 
räntan på räntekontot hos Riksgälden. Resultatandel från LU Holding AB är 2 mnkr.  
 
Resultat för utbildning och forskning 
 


 
 
 
Resultatet för utbildning är ett överskott med 78 mnkr vilket är 101 mnkr bättre än budget. 
Avgiftsintäkter är något högre. På kostnadssidan är det lägre personal- och drifts-kostnader. 
Större skillnader visar endast LTH och de tekniska kst. Övriga skiljer sig bara marginellt.  
 
Prognosen över anslaget till grundutbildning som är gjord i oktober visar ett beräknat utfall 
2017 som är cirka 58 mnkr (94 mnkr 2016-12-31) över regeringens takbelopp (så kallad 
överproduktion). Universitetet har sedan tidigare sparat maximalt antal prestationer 
(motsvarande 198 mnkr), och kan därför inte ekonomiskt tillgodoräkna sig värdet av årets 
så kallade överproduktion. 
 
Resultatet för forskning är ett överskott på 157 mnkr vilket är 131 mnkr högre än 
budgeterat.  
Avgifts- och bidrags-intäkter är lägre. På kostnadssidan visar utfallet på lägre personal- och 
drifts-kostnader. Större skillnader visar Medicin, gemensam förvaltning, de tekniska kst 
Samhälle och MAX IV. Övriga skiljer sig bara marginellt.  
 
 
 


Resultat per Utfall Budget Avvikelse Utfall
verksamhetsgren (mnkr) 2017-09-30 2017-09-30 mot budget 2016-09-30
Utbildning 78 -23 101 22
Forskning 157 26 131 122
Totalt 235 3 232 144


Budgeten redovisas i tolftedelar







 
 3 
Resultat per fakultet 
Fakulteternas resultat  ligger i nivå med eller bättre än budget, Medicin, 
Samhällsvetenskap, MAX IV, LTH, Tekniska kst och Gemensam förvaltning ligger bättre 
än budget totalt. Jämfört med periodens budget redovisar Tekniska kst överskott med 100 
mnkr, Medicin 32 miljoner, gemensam förvaltning 27 mnkr och Samhälle 23 mnkr.  
 


 
 
I huvudsak anges att det bättre resultatet för perioden beror på ojämn fördelning av 
kostnader och intäkter över året samt lägre personalkostnader då  återrekrytering av 
vakanser och tjänstledigheter dröjt samt viss felaktig överbudgetering av 
personalkostnader. En del verksamheter anger även att driftskostnaderna är lägre än 
plnerat. Exempelvis raporterar gemensam förvaltning att driftskstnaderna för 
ekonomisystem blivit lägre än beräknat.  
 
På de tekniska kst finns ett par stora poster som förbättrar resultatet som annu ej fördelats 
till berörda. Såsom LU Studieavgifter där det finns en positiv budgetavvikelse på 15 mnkr 
eftersom medel ännu inte utfördelats till verksamheten för andra halvåret. 
 
Medicinska fakulteten anger även att utbildningsuppdraget inom 
omvårdnadsutbildningarna inte nås helt.  
 
Från och med 2016 har redovisningsprincipen för semesterkostnader ändrats och dessa 
bokförs endast på totalnivå, Det förklarar till del överskottet på de tekniska 
kostnadsställena.  
 


 
 


Totalt Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet (mnkr) 2017-09-30 2017-09-30 2016-09-30
EHL 5 1 4 7 -2
Humaniora, teologi -5 -7 2 -9 4
Juridik -6 -7 1 -3 -3
Konst, musik, teater 3 -1 4 6 -3
LTH 9 -1 10 3 6
Medicin 35 3 32 8 27
Natur 8 2 6 3 5
Samhällsvetenskap 20 -3 23 13 7
USV -13 -10 -3 -3 -10
LUKOM 2 -3 5 1 1
MAX IV-laboratoriet 29 13 16 16 13
Gemensam förvaltning 18 -9 27 17 1
Tekniska kst 125 25 100 79 46
Övriga verksamheter    1) 4 0 4 6 -2
Summa                  2) 235 3 231 144 91
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu och Universitetsbiblioteket.
2) Fakulteternas resultat ej interneliminerat.


Utbildning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet (mnkr) 2017-09-30 2017-09-30 2016-09-30
EHL 1 1 0 2 -1
Humaniora, teologi -2 -4 2 -6 4
Juridik -2 -3 1 -5 3
Konst, musik, teater 3 -1 4 3 0
LTH 18 3 15 3 15
Medicin 3 -1 4 7 -4
Natur -3 -4 1 -4 1
Samhällsvetenskap 6 -1 7 2 4
USV -3 -1 -2 -3 0
LUKOM 1 0 1 0 1
MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0 0
Gemensam förvaltning 6 0 6 7 -1
Tekniska kst 24 -12 36 9 15
Övriga verksamheter    1) 2 0 2 7 -5
Summa                  2) 55 -23 77 22 33
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Externa bidrag 
Lunds universitets bidragsinkomster (inflöde av nya bidragsmedel) per den 30 september 
2017 uppgår till 2 282 mnkr, en ökning med 257 mnkr jämfört med samma period 2016. 
Vissa fakulteter visar på en ökning och andra på en sänkning jämfört med samma period 
förra året. De största ökningarna återfinns vid Natur (+78), Medicin (+73), MAX IV (+67), 
HT (+25) och LTH (+17) Den största minskningen återfinns vid SAM (-12).  
 
Största bidragsinkomsterna för perioden visar Medicinska fakulteten (769 mnkr), LTH 
(473 mnkr), MAX IV-laboratoriet (388 mnkr) och Naturvetenskapliga fakulteten (342 
mnkr).  
 
I följande tabell visas inkomsterna från de största finansiärerna per den 30 september 2017. 
 


Forskning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet (mnkr) 2017-09-30 2017-09-30 2016-09-30
EHL 4 0 4 5 -1
Humaniora, teologi -3 -3 0 -3 0
Juridik -4 -4 0 2 -6
Konst, musik, teater 0 0 0 3 -3
LTH -9 -4 -5 0 -9
Medicin 32 4 28 1 31
Natur 11 6 5 7 4
Samhällsvetenskap 14 -2 16 11 3
USV -10 -9 -1 0 -10
LUKOM 1 -3 4 1 0
MAX IV-laboratoriet 29 13 16 16 13
Gemensam förvaltning 12 -9 21 10 2
Tekniska kst 101 37 64 70 31
Övriga verksamheter    1) 2 0 2 -1 3
Summa                  2) 180 26 154 122 58


Totalt Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet (mnkr) 2017-09-30 2017-09-30 2016-09-30
EHL 5 1 4 7 -2
Humaniora, teologi -5 -7 2 -9 4
Juridik -6 -7 1 -3 -3
Konst, musik, teater 3 -1 4 6 -3
LTH 9 -1 10 3 6
Medicin 35 3 32 8 27
Natur 8 2 6 3 5
Samhällsvetenskap 20 -3 23 13 7
USV -13 -10 -3 -3 -10
LUKOM 2 -3 5 1 1
MAX IV-laboratoriet 29 13 16 16 13
Gemensam förvaltning 18 -9 27 17 1
Tekniska kst 125 25 100 79 46
Övriga verksamheter    1) 4 0 4 6 -2
Summa                  2) 235 3 231 144 91
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu och Universitetsbiblioteket.
2) Fakulteternas resultat ej interneliminerat.
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Externa bidrag förbrukas inte alltid i samma takt som de inkommer. Den del som inte 
förbrukas redovisas inte i resultaträkningen utan periodiseras och redovisas som 
oförbrukade bidrag. Per den 30 september 2017 uppgår oförbrukade bidrag till 3 754 mnkr, 
en ökning med 304 mnkr sedan 30 september 2016 och en ökning med 128 mnkr sedan 
årsskiftet. Av de oförbrukade bidragen svarar MAX IV-laboratoriet för 1 314 mnkr och 
medicinska fakulteten för 1 012 mnkr. Som framgår av diagrammet nedan har de senaste 
årens ökning av oförbrukade bidrag skett främst inom MAX IV-laboratoriet.  
 
 


 
 
 
Anställda 
Antalet anställda, uttrycks om en ögonblicksbild av antalet heltidsekvivalenter (HTE) 
uppgår i september 2017 till 6 562, vilket motsvarar en minskning med 95 HTE jämfört 
årsskiftet och ungefär samma minskning jämfört med september 2016. 
 
Fördelningen per anställningskategori framgår av nedanstående tabell.  
 
 


Inkomster från de största finansiärerna (mnkr) Utfall Utfall
 2017-09-30 2016-09-30 Förändring
Vetenskapsrådet 773 652 121
EU 214 169 45
Knut & Alice Wallenbergs stft 198 101 97
Formas 79 74 5
VINNOVA 75 73 2
Stft str.forskn (SSF) 75 63 12
Statens energimyndighet 96 77 19
Region skåne 59 53 6
Summa 1 569 1 262 307


Totala bidragsinkomster 2 282 2 025 257
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Flertalet personalkategorier minskar i någon omfattning. Störst antalsmässig minskning ses 
för gruppen doktorander (-91,8). Denna minskning fördelas framför allt enligt: LTH (-
28,8), HT (-25,9), Medicin (-15,3), Samhällsvetenskap (-8,2) och Naturvetenskap (-7,6). 
Delförklaringar till utvecklingen är bland andra: 


• att LTH sett en avmattning av bidragsinkomster som lett till färre 
doktorandanställningar  


• att Medicin ser att osäkerhet vad gäller den långsiktig extern finansiering också 
slår igenom bland annat i antalet doktorandanställningar 


• att HT för 2017 beslutat om anställningsstopp för fakultetsfinansierade 
doktorander, vilket lett till en minskning och att detta också är en trend som 
kommer att ses under resten av året 


 
Naturvetenskap rapporterar att man ser att trenden med minskande doktorandanställningar 
förefaller har brutits. 
 
De befattningskategorier som ses öka är meriteringsanställning (21,3), annan undervisande 
och forskande personal (14,5) och administrativ personal (21,7).  
 
I kategorin meriteringsanställningar, som är den kategori som uppvisar den andelsmässigt 
största förändringen, ingår i september 2017 postdoktor (187), biträdande universitetslektor 
(120,7) och forskarassistent (2). Största förändringen inom denna grupp är en ökning av 
biträdande universitetslektor (21), vilken framför allt skett vid LTH (10,3) och Medicin 
(6,3).  
 
I fråga om förändringen för kategorin administrativ personal, har största ökningen skett vid 
Gemensam förvaltning (26) och Naturvetenskap (5). Minskningar ses bland annat vid 
Medicin (-5,1) och EHL (-4,3). 
 
I nedanstående diagram visas utvecklingen över tid. 


Antal heltidsekvivalenter per   
anställningskategori 2017-09-30 2016-12-31 antal %
Innehavare av doktorandtjänst 1 262 1354 -92 -6,8%
Meriteringsanställningar 310 289 21 7,3%
Lektor 858 870 -12 -1,4%
Professor 659 671 -12 -1,8%
Adjunkt 231 245 -14 -5,7%
Annan undervisande och forskande personal 963 949 14 1,5%
Administrativ personal 1 462 1440 22 1,5%
Bibliotekspersonal 157 160 -3 -1,9%
Teknisk personal 660 679 -19 -2,8%
Summa 6 562 6 657 -95 -1,4%


Förändring
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Helårsprognos 2017 
Prognosen för 2017 visar ett överskott på 81 mnkr fördelat med 8 mnkr inom utbildning 
och 73 mnkr inom forskning. Prognostiserat resultat ligger 77 mnkr bättre än budget som är 
4 mnkr, vilket med tanke på att omsättningen beräknas till ca 8,3 miljarder får anses vara 
en mindre avvikelse, 0,93 %. 
 


 
 
 
Största anledningen till ökningen jämfört med budget 2017 är ökade avgiftsintäkter (100). 
På kostnadssidan (31) ökar minskar personalkostnaderna (14) och övriga driftskostnader 
ökar (48).    
 
Fakulteternas prognos av övriga driftskostnader ökar i jmf med prognosen som lämnades i 
samband med halvårsbokslutet och helårsbudgeten. 2017-års prognos (1 839) ligger högt i 
jämförelse med utfall 2015 (1 568) och 2016 (1 536). Det finns skäl att anta att utfallet blir 
lägre och att resultatet därmed kommer bli högre än prognosen nu anger.   
 


prognos budget utfall
(mnkr) 2017 2017 förändring 2016


Utbildning 8 -30 38 -9


Forskning 73 34 39 133


Totalt resultat 81 4 77 124
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De flesta fakulteterna redovisar bättre resultat än budget i sina prognoser till årets slut. 
Störst positiv avvikelse visar Medicin (35), Gemensam förvaltning (26) och 
Samhällsvetenskap (18).  
 
Anledningen till Medicins avvikelse i prognosen beror på att inflödet av externa medel 
beräknas bli något bättre än beräknat medan tillsättningen av vakanser och tjänstledigheter 
är något fördröjt. Vidare anges att utbildningsuppdraget inte nås till fullo inom 
omvårdnadsutbildningarna.  
 
Gemensam förvaltning prognostiserar lägre personalkostnader på grund av vakanser, lägre 
systemkostnader för ekonomisystem, lägre kostnader för 350-årsjubileumet samt ökade 
intäkter på mediatryck än förväntat.    
 
Lunds universitets myndighetskapital beräknas den 30 september 2017 till 1 692 mnkr 
vilket betyder en ökning om 231 mnkr jämfört med 31 december 2016. Dock kommer 
utfallet vid årets utgång troligen ej bli så högt då prognosen indikerar lägre ökning. 
Prognosen för 2017 visar ett överskott med 81 mnkr vilket skulle medföra ett utgående 
myndighetskapital på 1 538 mnkr.  
 
Prognosen för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå och 
uppdelat på utbildning och forskning. 
 
 
 
 
  


Totalt Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet (mnkr) 2017 2017
EHL 3 1 2
Humaniora, teologi -4 -10 6
Juridik -8 -9 1
Konst, musik, teater 1 -1 2
LTH -6 -2 -4
Medicin 39 4 35
Natur 6 3 3
Samhällsvetenskap 14 -4 18
USV -19 -13 -6
LUKOM 1 -4 5
MAX IV-laboratoriet 30 18 12
Gemensam förvaltning 14 -12 26
Tekniska kst 8 32 -24
Övriga verksamheter           1) 2 1 1
Summa                                 2) 81 4 77
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu  och Universitetsbiblioteket.
2) Fakulteternas prognos ej interneliminerad.
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Bilaga 1 Ekonomisk rapport 
Bilaga 2 Fakulteternas bedömning 
 


Utbildning Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet (mnkr 2017 2017
EHL 2 1 1
Humaniora, teologi -1 -6 5
Juridik -3 -4 1
Konst, musik, teater 2 0 2
LTH 19 4 15
Medicin 1 -1 2
Natur -3 -5 2
Samhällsvetenskap 9 -2 11
USV -3 -2 -1
LUKOM 2 0 2
MAX IV-laboratoriet 0 0 0
Gemensam förvaltning 7 0 7
Tekniska kst -25 -15 -10
Övriga verksamheter           1) 1 0 1
Summa                                 2) 8 -30 38


Forskning Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet (mnkr) 2017 2017
EHL 1 0 1
Humaniora, teologi -3 -4 1
Juridik -5 -5 0
Konst, musik, teater -1 -1 0
LTH -25 -6 -19
Medicin 38 5 33
Natur 9 8 1
Samhällsvetenskap 5 -2 7
USV -16 -11 -5
LUKOM -1 -4 3
MAX IV-laboratoriet 30 18 12
Gemensam förvaltning 7 -12 19
Tekniska kst 33 47 -14
Övriga verksamheter           1) 1 1 0
Summa                                 2) 73 34 39


Totalt Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet (mnkr) 2017 2017
EHL 3 1 2
Humaniora, teologi -4 -10 6
Juridik -8 -9 1
Konst, musik, teater 1 -1 2
LTH -6 -2 -4
Medicin 39 4 35
Natur 6 3 3
Samhällsvetenskap 14 -4 18
USV -19 -13 -6
LUKOM 1 -4 5
MAX IV-laboratoriet 30 18 12
Gemensam förvaltning 14 -12 26
Tekniska kst 8 32 -24
Övriga verksamheter           1) 2 1 1
Summa                                 2) 81 4 77
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu  och Universitetsbiblioteket.
2) Fakulteternas prognos ej interneliminerad.
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Bilaga 1  


  


Lunds universitet Ekonomisk rapport per 30 september 2017
(mnkr)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- helårs- utfall utfall 
Totalt 30-sep-17 30-sep-17 % budget prognos 30/9 prognos 30/6 prognos 31/3 2016 2015
Intäkter
Anslag 3 377 3 383 -6 -0,2 4 511 4 511 4 511 4 511 4 400 3 946
Avgifter 494 551 -57 -10,4 735 835 776 786 732 754
Bidrag 2 212 2 279 -67 -3,0 3 039 3 036 3 065 3 048 2 964 2 776
Finansiella intäkter 11 5 6 109,5 7 16 14 9 17 25
Resultatandelar 2 0 2 0,0 0 2 2 0 3 12
Summa intäkter 6 096 6 219 -123 -2,0 8 292 8 400 8 368 8 354 8 116 7 513
Kostnader
Personal * 3 649 3 739 -90 -2,4 4 985 4 971 4 985 4 989 4 945 4 850
Lokaler 748 740 9 1,1 986 986 1 026 1 018 1 004 1 008
Övrig drift 1 110 1 379 -269 -19,5 1 839 1 887 1 815 1 845 1 568 1 536
Finansiella kostnader 14 11 4 33,3 14 20 18 14 28 18
Avskrivningar 340 348 -8 -2,3 464 455 459 463 447 380
Summa kostnader 5 861 6 216 -355 -5,7 8 288 8 319 8 303 8 329 7 992 7 792


Kapitalförändring 235 3 232 4 81 65 25 124 -279


Beräknat utg myndighetskapital 1 692 1 460 232 15,9 1 461 1 538 1 522 1 482 1 457 1 331


Transfereringar och uppbörd 179 178 1 0,7 237 268 261 250 268 807


* Löpande semesterkostnader uppgår totalt till cirka 183 mnkr, varav cirka 57 mnkr påverkar resultatet (utfallet 30 september)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Utbildning 30-sep-17 30-sep-17 % budget prognos 30/9 prognos 30/6 prognos 31/3 2016 2015
Summa intäkter 1 821 1 843 -22 -1,2 2 457 2 567 2 496 2 502 2 397 2 445
Summa kostnader 1 743 1 865 -122 -6,6 2 487 2 559 2 510 2 499 2 406 2 404
Kapitalförändring 78 -23 101 -30 8 -14 3 -9 41


Beräknat utg myndighetskapital 436 336 101 30,0 328 366 344 361 358 366


Transfereringar och uppbörd 30 34 -4 -11,1 45 45 45 45 55 59


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Forskning/forskarutbildning 30-sep-17 30-sep-17 % budget prognos 30/9 prognos 30/6 prognos 31/3 2016 2015
Summa intäkter 4 275 4 376 -101 -2,3 5 835 5 833 5 872 5 851 5 719 5 068
Summa kostnader 4 118 4 351 -233 -5,3 5 801 5 760 5 793 5 829 5 586 5 388
Kapitalförändring 157 26 132 34 73 79 22 133 -320


Beräknat utg myndighetskapital 1 256 1 125 131 11,6 1 133 1 172 1 178 1 121 1 099 965


Transfereringar och uppbörd 148 144 4 2,8 192 223 216 205 213 748


antal 30 
sept-17


antal               
31 dec-16


föränd. 
antal


förändr.  
%


Innehavare av doktorandtjänst 1 262 1 354 -92 -6,8
Meriteringsanställningar 310 289 21 7,3
Lektor 858 870 -12 -1,4
Professor 659 671 -12 -1,8
Adjunkt 231 245 -14 -5,7
Annan underv & forskande personal 963 949 14 1,5
Administrativ personal 1 462 1 440 22 1,5
Bibliotekspersonal 157 160 -3 -1,9
Teknisk personal 660 679 -19 -2,8
Summa 6 562 6 657 -95 -1,4


Perioden Helår 2017 Förgående år


Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)
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Diagrammet nedan visar utvecklingen av intäkter och kostnader under perioden 2004-2016 
samt helårsprognos 2017. 
 


 
 
 
 
Diagrammet nedan visar utvecklingen av de oförbrukade bidragen under perioden 2004 till 
september 2017. 
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Lunds universitet Dnr V 2017/1504
Ekonomisk rapport per 30 september 2017 med bedömning och kommentarer från respektive fakultet (mnkr)                                                               Bilaga 2                               
 Utfall utb                


30/9-17
Utfall fo                   
30/9-17


Tot Utfall 
30/6-17


Budget 
2017


Prognos 
2017 Fakulteternas kommentarer


Totalt Lunds universitet 
Intäkter 1 861 4 235 6 096 8 292 8 329
Kostnader 1 807 4 055 5 861 8 288 8 254
Resultat 54 180 235 4 75
Myndighetskap. Fak 412 1 277 1 689 1 460 1 534
Stadskapital mm 0
Myndighetskap. Tot 412 1 277 1 689 1 460 1 534
Ekonomihögskolan
Intäkter 151 125 276 368 372
Kostnader 150 121 271 367 369
Resultat 1 4 5 1 3
Myndighetskapital 42 54 96 91 94
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Intäkter 162 259 421 569 569
Kostnader 164 262 426 579 573
Resultat -2 -3 -5 -10 -4
Myndighetskapital 28 58 86 81 87
Juridiska fakulteten
Intäkter 67 38 105 145 142
Kostnader 69 42 111 154 150
Resultat -2 -4 -6 -9 -8
Myndighetskapital 11 15 26 23 24
Konstnärliga fakulteten
Intäkter 103 27 130 172 173
Kostnader 100 27 127 173 172
Resultat 3 0 3 -1 1
Myndighetskapital -4 4 0 -5 -2
Lunds Tekniska Högskola  
Intäkter 475 872 1 347 1 760 1 801
Kostnader 457 881 1 338 1 762 1 807
Resultat 18 -9 9 -2 -6
Myndighetskapital 18 327 345 335 330
Medicinska fakulteten
Intäkter 381 1 525 1 906 2 564 2 603
Kostnader 378 1 493 1 871 2 560 2 570
Resultat 3 32 35 4 33
Myndighetskapital 98 346 444 413 442
Naturvetenskapliga fakulteten
Intäkter 111 681 792 1 054 1 070
Kostnader 114 670 784 1 051 1 064
Resultat -3 11 8 3 6
Myndighetskapital 34 257 291 284 289
Samhällsvetenskap fakulteten
Intäkter 262 182 444 576 598
Kostnader 256 168 424 579 584
Resultat 6 14 20 -3 14
Myndighetskapital 61 67 128 106 122
Särskilda verksamheter (USV)
Intäkter 17 98 115 190 155
Kostnader 20 109 129 203 174
Resultat -3 -11 -14 -13 -19
Myndighetskapital 2 12 14 17 9
LUKOM
Intäkter 21 27 48 57 64
Kostnader 20 27 47 61 63
Resultat 1 0 1 -4 1
Myndighetskapital 1 12 13 8 13
Max IV-laboratoriet
Intäkter 385 385 523 521
Kostnader 356 356 505 491
Resultat 29 29 18 30
Myndighetskapital 40 40 29 41
Gemensam förvaltning
Intäkter 241 360 601 772 810
Kostnader 235 348 583 784 796
Resultat 6 12 18 -12 14
Myndighetskapital 14 60 74 65 70
Tekniska kst
Intäkter -167 -421 -588 -225 -245
Kostnader -191 -522 -713 -256 -255
Resultat 24 101 125 31 10
Myndighetskapital 112 1 113 -3 -2
Övriga verksamheter
Intäkter 35 76 111 144 145
Kostnader 33 74 107 143 143
Resultat 2 2 4 1 2
Myndighetskapital -5 24 19 16 17
* ej interneliminerat utfall Belopp exlusive transfereringar
Bedömning


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget
Ledningen anser att verksamhet och ekonomi inte följer beslutad planering och budget, men åtgärder är beslutade


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi inte följer beslutad planering och budget, åtgärder är ännu inte beslutade


Samhällsvetenskapliga fakulteten visar ett positivt resultat på 19,9 mkr efter kvartal 3. Utbildningen visar 
ett positivt resultat som hänför sig till att personalkostnader och driftskostnader har varit lägre än beräknat. 
Forskningens positiva resultat beror helt och hållet på att volymen av externfinansierad forskning har ökat 
vilket medger lägre kostnader inom statsfinansierad forskning.


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Det hade varit önskvärt att resultatet varit något lägre, men trots mycket fokus på myndighetskapitalet har vi 
inte nått riktigt ända fram ännu. I resursfördelningen för 2018 har fakulteten delat ut mer än 2018 års 
intäkter, för att förhindra uppbyggnad av myndighetskapital centralt, vilket vi sett under 2017.


I prognos 3 för 2017 räknar fakulteten med att omsättningen sjunker något. Det är framförallt 
verksamheten inom extern finansierad forskning som beräknas vara något  lägre än budgeterat. På 
kostnadssidan är det framskjutna kostnader för strategiska rekryteringar samt tjänstledigheter inom 
doktorandkåsren som ger lägre kostnader. Sammantaget beräknas fakulteten har ett underskott på -8 mnkr 
vid utgången av 2017.
Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Den huvudsakliga skillnaden mellan budget och prognos 3 kommer sig av att TFHS nu finns med i 
prognosen för LTH medan budget 2017 ligger kvar på USV. I övrigt planeras inga större förändringar av 
LTHs verksamhet eller dess omfattning under innevarande år. 


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


inom kapitalet finns åtaganden (finaniserade med anslagsmedel) på 12 mnkr. 


avsättning till räntereserv för att täcka ökade anläggningskostnader


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget





		Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september 2017 samt prognos för 2017
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Ändring av kapitalförvaltningsföreskrifter i anknutna stiftelser 


Bakgrund 
Tidigare i år ansökte universitetet i dess egenskap av förvaltare om permutation av 
kapitalförvaltningsföreskriften i Stiftelsen Anna Nilssons fond för vetenskaplig 
forskning. Kammarkollegiet medgav ansökan. Stiftelseförvaltningen vid 
universitetet har därefter tagit fram en lista på 20 andra anknutna stiftelser i vilka 
det finns likartade behov av ändringar. Listan har presenterats för Donations-
styrelsen, vilken tillstyrker permutationsansökningar avseende nedanstående 
stiftelser. 
Stiftelsernas kapitalplaceringsföreskrifter medför att de får mycket låg avkastning 
med dagens ränteläge. Det finns för närvarande egentligen ingenting som tyder på 
annat än att ett nytt ”normalränteläge” kommer att ligga betydligt lägre än vi varit 
vana vid. Oavsett ränteläge skulle stiftelserna över tid vinna mest på att kunna 
samförvaltas med flertalet övriga till universitetet anknutna stiftelser, eftersom det 
innebär både högre avkastning och lägre kostnader inte bara på kort sikt utan även 
om/när räntorna stiger. Upphävande eller ändring av kapitalplaceringsföreskrifter-
na möjliggör ekonomisk förvaltning gemensam med andra stiftelser och 
säkerställer att stiftelserna varaktigt kan främja sitt ändamål. 


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen beslutar att såsom förvaltare för Stiftelsen Fileéns donation 
byggnadsfonden, Stiftelsen Hedda och John Forsmans donation, Stiftelsen Elfrida 
Areschougs pensionsfond, Stiftelsen Cathrine Marie Eklunds, född Lovén, 
understödsfond för professors änkor, Stiftelsen Fru Paulina Odenius fond, 
Stiftelsen Fru Wilhelmina Odenius fond, Stiftelsen Odenius understödsfond, 
Stiftelsen Dr och fru Svanbergs understödsfond, Stiftelsen Constance von 
Franckens donation, Stiftelsen Clara M Wahlgrens, född Lovén, gratial, Stiftelsen 
Tore och Anna-Greta Brandts och Thorsten Borgströms minnesfond, Stiftelsen 
Frida och John Böréns fond för cancersjukdomarnas bekämpande, Stiftelsen Astrid 
Holmbergs fond, Stiftelsen Tage och Ida Kennbys donation för diabetesforskning, 
Stiftelsen Ebba Lybners fond, Stiftelsen Alfhild Laurens, Södra Åby, donations-
medel, Stiftelsen Harry och Ruth Möllers fond, Stiftelsen Syskonen Anna och 
Gottfrid Perssons Studiefond till teol fak vid Lunds universitet, Stiftelsen Herman J. 
Rosenkvists fond för folkhälsans främjande och Stiftelsen Märtha Weigebys fond 
ansöka om permutation av stiftelseförordnandenas kapitalplaceringsföreskrifter och 
uppdrar åt utsedda firmatecknare för respektive stiftelse att formulera och inge 
ansökningarna för de enskilda stiftelserna.   


2017-11-09 


1 


Dnr V 2017/1882 


PM med förslag till beslut Bilaga 11





		Ändring av kapitalförvaltningsföreskrifter i anknutna stiftelser






2017-12-22


1


Rektors information 2017-12-15


Jämställdhet och likabehandling


• Styrelsens beslut om ett jämställt LU 2020 prioriteras.


• #Metoo: otäck väckarklocka. Förbättrad information
kring hur trakasserier ska hanteras är framtaget och
spridit inom LU.


• Långsiktiga handlingsplaner tas fram av
ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling.


• Sektion personal erbjuder workshops för att utbilda
och stötta chefer.


• Seminarium med alla LFN kring Unconscious Bias
planerat VT2018. Meritokratin, inte alltid neutral.


Bilaga 17 a
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Universitetets närvaro i Bryssel


• Initiativ från US att öka LU:s närvaro i Bryssel


• Överenskommelse om gemensam bemanning inom 
Lärosäten Syd


• Rekrytering under våren 2018


Kungshus och Universitetshus 


• Luftproblemen i Universitetshuset fick igång en kedjereaktion


• Även problem med trångboddhet och brist på 
samtalsrum/tysta rum.


• Ledningen sitter splittrat, försvårar arbetet.


• Kungshuset även perfekt som arbetsplats för ledning och 
staber och Universitetshus nav för extern verksamhet.
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Kungshus och Universitetshus forts.


• Beredningsgrupp tar fram några alternativ och 
kombinationslösningar där även Arkeologen kan ingå. 


• Kraven på en god lösning:
-kostnadseffektiv,
-bra arbetsmiljö, 
-välfungerande för museum, shop, reception, 
-hänsyn tas till byggnadernas kulturhistoriska värden och 
allmänhetens intresse,
-en samlad lösning för ledning och ledningsstöd,
-rymma bra studieplatser.


På nya poster:


• 5 av 8 dekaner lämnar RL


• Ann-Katrin ny föreståndare för Pufendorf


• Lynn blir verksamhetsledare för LU Futura


• 5 nya dekaner och ny prorektor tar plats i RL – nytt lag och 
ny dynamik. (Sven Lidin N, Christofer Edling S, Johannes 
Persson HT, Erik Renström M, Anna Lyrevik K) 





