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Avdelning Planer ing 
Tim Ekberg,  Planer ingschef  


Vårproposition och Vårändringsbudget 
Regeringen lämnar varje vår en vårproposition och en vårändringsbudget i mitten av 
april. Bägge dessa propositioner är i år helt styrda och präglade av pågående 
coronapandemi. Den svenska och internationella ekonomin står inför mycket 
stora utmaningar.  


Den årliga ekonomiska vårpropositionen (VÅP) innehåller förslag till riktlinjer för 
den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt en bedömning av ekonomins 
utveckling. Denna VÅP är centrerad kring de ekonomiska utmaningar som 
pandemin har lett till och kommer att leda till. En historisk höjning av utgiftstaket 
föreslås. Den ekonomiska vårpropositionen är även ett avstamp och en plattform för 
arbetet med höstens budgetproposition.  


- Annika Winsth ger universitetsstyrelsen en muntlig presentation av VÅP:en
och ger en övergripande analys av den ekonomiska situationen.


Vårändringsbudgeten (VÄB) brukar i normalfall endast innehålla smärre justeringar 
för innevarande års budget. I år innehåller dock VÄB:en flera nya satsningar inom 
högskolesektorn för 2020, men även för 2021. Regeringen gör framför allt en 
satsning på basår, sommarkurser och fler permanenta platser. Basåret ger personer, 
som inte har behörighet till ett universitetsprogram, möjlighet att få kompetens, 
behörighet och en utbildningsplats vid lärosätet.   


- Tim Ekberg presenterar muntligen regeringens olika satsningar i VÄB:en
vid styrelsemötet.


2020-04-15 


Universitetsstyrelsen 


1 PM 
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E-post anna.akesson@rektor.lu.se


Univers i tets ledningens kansl i  
Utredare Anna Åkesson 


Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2020-01-24 – 2020-03-26  


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse/ 
gäst/ 
adjungerad 


Anställd 
fr.o.m 


Ulrika Bejerholm Med fak Psykiatrisk hälso- och 
sjukvårdsforskning 


Utlysning 2020-02-01 


Anja Skrivervik LTH Elektroteknik Gäst 2020-03-01 


Cathy Urquhart EHL Informatik Gäst 2020-02-03 


Sophia Zackrisson Med fak Radiologi med inriktning 
mot cancer förenad med 
anställning som 
specialistläkare/överläkare 


Befordran 2020-02-27 


Nancy Bocken USV Hållbart företagande - för 
omställning till ett 
koldioxidsnålt och 
resurseffektivt samhälle 


Gäst 2020-03-01 


Christian Hulteberg LTH Kemiteknik Befordran 2020-02-27 


Jessica Almqvist Jur fak Internationell rätt och 
mänskliga rättigheter 


Utlysning 2020-08-01 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2020. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. Kvinnor Män 


9 st. 67 %  33 % 
Utlysningar 2 1 st. 


Befordringar  1 1 
Kallelser - - 


Gäst  3 - 
Adjungerad - 1 st.
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Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2019. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. Kvinnor 


 
 
Män 


65 st. 37 % 63 % 
Utlysningar 2 st. 14 st. 


Befordringar 6 st. 16 st. 
Kallelser - - 


Gäst 12 st. 4 st. 
Adjungerad 


 
4 st. 


 
7 st. 
 


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


 
 
Kvinnor 


 
 
 


Män 
60 st. 50 % 50 % 


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


Kallelser 1 st. - 
Gäst 12 st. 8 st. 


Adjungerad 1 st. 4 st. 
 








Rektors information US 2020-04-24


LU och Lärosäten Syd, värdar på seminarium i Bryssel 3 dec


Folkrörelsen och föreningen Arkitekturupproret korade UB till Sveriges 
vackraste byggnad i december 2019. 
45 000 röstningar låg till grund för utnämningen.
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Att inte stanna upp 


• Coronapandemin påverkar hela samhället och hela 
verksamheten vid Lunds universitet 


• Övergången till digital verksamhet har gått bättre än förväntat
• Viktigt att i krisen värna de akademiska värdena och samtidigt 


tillvarata krisen för utveckling av verksamheten – att genomföra 
förbättrande förändringar.


• Samtidigt måste vi fortsätta pågående projekt; Tellus, RQ20, 
etableringen på Brunnshög, validering, breddad rekrytering, 
UKÄ:s lärosätesgranskning m fl.







RQ20 


• Panelerna skulle ha besökt Lund i maj. Kan inte genomföras. 
• Viktigt att tillvarata det enorma arbete som forskarna lagt ned 


på självvärderingarna.
• Mötena med panelerna äger istället rum digitalt. Alternativet, att 


skjuta fram tidsplanen, kan medföra både att självvärderingarna 
tappar aktualitet och att paneldeltagare tvingas lämna på grund 
av andra åtaganden.  


• Slutrapport är planerad till september.
• Panelordförandena inbjuds till Lund i oktober för att diskutera 


åtgärder med anledning av slutrapporten.







Lärosäten Syd 


• Lärosäten Syd utökas med Linnéuniversitetet
• Utökningen påverkar behovet av gemensamma resurser, 


exempelvis Lärosätens Syds närvaro i Bryssel. Diskussion 
pågår om utökning av denna verksamhet.







Huvudmannarådet för KAW


• Övergått till digitala möten, 
• Möten den 2 april och 21 april. 
• Stående punkter: öppen vetenskap, Horizon Europe (Friends of


the ERC). 
• Diskussion kring hur Corona påverkar bl. a. nyttjandet av 


forskningsinfrastruktur och planerat möte med Russel Group.







Möte med Uppsala universitet


• Lund och Uppsala har ett möte per termin
• Övergått till digitala möten 
• Senaste mötet den 14 april
• Dagordningen upptogs mest av jämförelser mellan hur 


lärosätena hanterat olika frågeställningar med anledning av 
Coronapandemin. 







Vision för Lunds universitets etablering 
inom SVS


• Visionsgrupp har lämnat förslag till vision – utmärkt arbete 
under ledning av Sylvia


• Övriga: Sven Lidin, Erik Renström, Viktor Öwall, Olle 
Söderman, Peter Honeth, Marianne Gullberg, en student


• Vision för att underlätta kommunikation, skapa engagemang 
från alla verksamheter vid LU – en samlande vision


• Beredning och fastställande under vårterminen
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Avdelning Planer ing 
Tim Ekberg,  Planer ingschef  


Fördelning av medel till nya utbildningsplatser 2020 


Bakgrund 
Regeringen föreslår ett antal satsningar inom utbildningsområdet för att lindra 
konsekvenserna av utbrottet av covid-19. Sammantaget innebär regeringens nya 
satsningar på utbildning vid landets lärosäten motsvarande 9 300 fler platser 2020 
och 6 600 platser 2021. Resursmässigt tillförs sektorn sammanlagt 683 miljoner 
kronor 2020 och 862 miljoner kronor 2021, inklusive studiemedel. Satsningen 
innehåller en permanent utbyggnad av högskolan såväl som satsningar på 
sommarkurser, basår, ämneslärare och en ökad tillgång till öppen nätbaserad 
utbildning (så kallade moocar). Fördelningen till respektive lärosäte presenteras 
först i en regleringsbrevsändring i juni, efter att riksdagen beslutat om 
vårändringsbudgeten. 


Inom Lunds universitet pågår ett intensivt arbete med att identifiera kurser och 
program som är möjliga att erbjuda för att möta regeringens särskilda satsningar 
och det ökade utbildningsbehovet. I detta arbete utgår vi ifrån en s.k. 
underhandsdelning från utbildningsdepartementet där universitetet föreslogs en 
tilldelning som utgör en dryg dubblering av nuvarande nivå för basår och 
sommarkurser. Hur de permanenta platserna kan fördelas ingick inte i 
underhandsdelningen. Arbetet sker under stark tidspress eftersom utbildningarna 
ska ges under sommarmånaderna eller när höstterminen startar. 


Nya utbildningssatsningar beslutas i normala fall av universitetsstyrelsen i 
resursfördelningen. Universitetsstyrelsens möte den 24 april är för tidigt för beslut 
då en fördelning mellan olika fakulteter och utbildningar ännu inte kan vara klar 
vid den tiden och ett beslut vid styrelsens junimöte är för sent.  


Förslag beslut 
Universitetsstyrelsen delegerar till rektor att fördela de nya utbildningsmedel 
universitetet erhåller utifrån vårändringsbudgeten för 2020 samt ange vidhängande 
planeringsförutsättningar för 2021. En redogörelse ska lämnas av rektor till 
universitetsstyrelsen om beslutad anslagsfördelning på det möte som äger rum efter 
rektorsbeslutet. 


2020-04-24 


Universitetsstyrelsen 


1 Förslag till beslut 
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2020-04-15 


Universitetsstyrelsen 
Övriga för kännedom 


       Lunds Universitets Studentkårer 


Covid-19 och dess effekt på kvaliteten utifrån ett tidigt studerandeperspektiv 


Inledning 
Det är i skrivande stund fortfarande osäkert hur Covid-19 har påverkat kvaliteten på utbildningen för 
studenter och doktorander men vi önskar med följande text redogöra för några initiala observationer som 
Lunds universitets studentkårer tillsammans med våra medlemskårer har gjort. Omställningen till 
distansstudier har allmänt fungerat bra varför observationerna lyfter främst fram de mer negativa 
observationerna. Observationerna är baserade på ett kvalitativt urval som har rapporterats in till kårerna, 
studentombudet och doktorandombudet samt tagna ur den hittills begränsade mängd enkäter som 
genomförts.   


LUS jobbar även i samarbete med avdelningen Planering på LU med en kartläggning av de ekonomiska 
effekterna på studentlivet. Kartläggningen är fokuserad på nationerna och Akademiska föreningen då vissa 
av dessa har särskilt svaga ekonomiska förutsättningar. Det bör dock beaktas även vissa kårer riskerar att 
hamna i en ekonomiskt utsatt situation som följd av krisen. Vissa av kårerna är i hög grad ekonomiskt 
beroende av de inkomster som exempelvis arbetsmarknadsdagar ger för att bedriva sin verksamhet. En 
försämrad ekonomisk situation för studentorganisationerna innebär att studenterna påverkas. Nationer, AF 
och kårerna bidrar i hög grad till LU:s mottagningsverksamhet, arbetsmarknadsverksamhet, generella 
attraktionskraft samt LU:s särart inom högskolesektorn.  


Texten är framtagen i samarbete med medlemskårerna. 


Var har förändrats? 
Undervisningen sker på distans vilket innebär att föreläsningar har flyttat över till plattformen Zoom. 
Föreläsningarna är i regel inte förinspelade utan består av att läraren föreläser under en given tid och att 
studenterna förväntas närvara under föreläsningen. Inte heller spelas föreläsningarna in så att de går att se 
på i efterhand som repetition.  


Det bör noteras att det är upp till varje institution och fakultet att styra över sin undervisning, vilka villkor 
som gäller och hur undervisningen ska läggas upp. Vissa laborationer och fältverksamheter kan inte 
genomföras. Inom vissa fakulteter, likt Medicinska fakulteten, fortsätter man fortfarande med 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  


För att möjliggöra förändringar i undervisningen har rektor tagit ett beslut som öppnar upp för att man ska 
kunna genomföra mer snabbt genomförda förändringar i kursplanerna. Kursplanerna anger exempelvis 
vilka moment som är obligatoriska, hur momenten ska genomföras, vad för betygsskala som används, vad 
som krävs för att uppnå ett visst betyg och så vidare. Syftet med att öppna upp i kursplanerna är främst så 
att man kan ändra i hur momenten ska genomföras även om vissa utbildningar har även exempelvis valt att 
ändra i betygsskalan.  
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Doktorander läser vanligtvis doktorandkurser samtidigt som de bedriver forskning och undervisar. Som 
följd påverkas de likt studenterna i att utbildningsmoment förläggs online samtidigt som deras möjligheter 
att genomföra laborationer, fältverksamhet, forskning och undervisning försvåras i likhet med 
lärarpersonalen på universitetet.  
 
Ingen utbildning har, undertecknad veterligen, blivit inställd.  
 
Vad säger enkäterna hittills?  
Utifrån den begränsade enkätdata som LUS har tillgång till så upplever merparten av studenterna att 
undervisningen fungerar bra eller mycket bra. Även om studenterna identifierar problem med 
undervisningen så uppvisar de även hög tolerans som följd av rådande läge.  
 
Primärt så lyfts följande problemområden upp:  


● Föreläsningar och/eller övningar 
● Kursupplägg 
● Digitala verktyg och plattformar  


 
Ett av de vanligaste klagomålen är att föreläsare har ersatt föreläsningar med bara föreläsningsanteckningar 
eller självstudier av kurslitteratur. Studenterna menar att det är svårt att veta vad som är viktigast, att det 
inte ger samma möjligheter att ta till sig materialet och att det inte går att ställa frågor till läraren på ett enkelt 
sätt i dessa kurser. Även tillgängligheten till läraren är begränsad, exempelvis är det svårare att ställa frågor 
till läraren.  
 
Även kursuppläggen beskrivs som problematiska där vissa lärare uppvisar dålig framförhållning i relation 
till sina föreläsningar. Exempelvis meddelar vissa lärare tidpunkt och form för föreläsningar med minimal 
eller ingen framförhållning. Även otydliga scheman beskrivs som ett problem, exempelvis när vissa moment 
ska hållas.  
 
Slutligen upplever vissa att lärare har anpassat materialet dåligt för att förmedla det digitalt, att kvaliteten på 
videomaterialet har gjort det varit svårt att se vad läraren skriver eller att ljudkvaliteten är dålig. Det nämns 
även att lärarna har svårare att hålla sig till sin givna tidsram (2x45 minuter), där vissa drar över och andra 
håller sig för kort. Studenter ser gärna att föreläsningar spelas in så att det går att gå tillbaka och kolla på 
dem. 
 
Vid skrivande stund har enbart en kår påbörjat en enkätundersökning i relation till covid-19. Dessa är 
Teknologkåren vid LTH. Totalt har ett hundratal svarat på enkäten. Inom loppet av några veckor förväntar 
vi oss enkäter vid samtliga fakulteter.  
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Kvalitativa urval  
Följande är ett urval av situationer som uppstått på de olika fakulteterna.  
 
På Juridiska fakulteten beskriver studenter att omläggningen till distansstudier har varit bra. Det finns dock 
exempel på kurser där omläggningen till digitala studier har inneburit en omplanering av kurser, hopslagning 
av moment, dylikt. Följden är bland annat minskad lärarledd tid. Det som framförallt efterfrågas i detta 
sammanhang är en tydlig motivering om varför den omplaneringen är nödvändig - andra utbildningar vid 
samma fakultet har bara flyttat sina utbildningar till online utan omplaneringar. Därtill behövs garantier att 
förändringen inte är permanent. Det kan jämföras med en förändring på EHL inom systemvetenskap där 
två kurser har förändrat sin betygsskala. Kårerna är generellt mycket tveksamma till att göra ändringar i 
betygsskalorna - det skapar exempelvis olika villkor mellan studenter inom en kurs över olika terminer. 
Ändringen har dock kommunicerats väl med berörd studentkår varför förändringen inte upplevs som 
problematisk.  
 
Det finns även en upplevelse att möjligheten till laborationer och fältverksamhet har försämrats. 
Fältverksamhet och laborationer genomförs av studenter inom biologi, arkitektur, arkeologi, 
samhällsplanering och kulturgeografi för att ta några exempel. Exempelvis på LTH har många moment 
blivit uppskjutna på obestämd tid. Ifall det är en spärrkurs så kan studenten ansöka om undantag. Vissa 
studiemoment går inte att genomföra hemifrån, exempelvis saknar arkitektstudenter utrustning nödvändig 
för att skissa hemifrån och kemistudenter utrustning för att bedriva labbverksamhet. De försämrade 
möjligheterna upplevs riskera kvaliteten, exempelvis då det begränsar studenters ordinarie 
utbildningsprocess som kan exempelvis bygga på kreativ interaktion mellan studenter i en ritsal eller genom 
att genomföra laborationer i ett labb.   
 
Ett exempel från Medicinska fakulteten är att barnmorskestudenter under senare delen av programmet har 
fått ett teoretiskt salsprov uppskjutet till maj istället för att erbjuda digital examination, med hopp om att 
salsprovet kan genomföras då. Vårterminen ut har studenterna i fråga verksamhetsförlagd utbildning där 
tanken är att de ska följa upp sina teoretiska kunskaper under den verksamhetsförlagda utbildningen. På 
grund av att salsprovet inte genomfördes innan den verksamhetsförlagda utbildningen startade får 
studenterna svårt att genomföra alla praktiska moment, eftersom de saknar en prövning av sina teoretiska 
kunskaper i förväg. 
 
Situationen är även svår för konstnärlig utbildning och särskilt de studenter som är i slutfasen av sin 
utbildning. Ett enligt studenterna särskilt viktigt inslag i slutskedet av deras utbildning är den utställning 
(examination) som studenter inom konst genomför. Utställning är att likna vid en introduktion till 
omgivande samhälle och är en plattform för ytterligare uppdrag i en ofta hårt konkurrensutsatt bransch. 
Dessa utställningar är nu digitala vilket enligt studenterna anses ha påverkat deras möjligheter.  
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Situationen för doktorander  
Det inledande problemet för doktoranderna var hur deras disputationer skulle hanteras. Lösningen blev i 
slutändan att disputationer kan genomföras på distans. Det finns därefter ytterligare några aspekter som 
bör lyftas fram i relation till doktorander.  
 
Det noteras kvalitetsbrister i form av att minskad kontakt mellan doktorand och handledare, inställda 
evenemang likt forskningskonferenser, försämrad tillgång till material och att kvaliteten på kurserna som 
de läser har försämrats. Även, likt för studenter, så har även doktoranderna svårt att genomföra viss 
fältverksamhet och laborationer även om deras tillgång till dessa moment/anläggningar är betydligt bättre 
än studenternas.  
 
Vissa doktorander befarar även att de kommer som följd av den uppkomna situationen inte hinna avsluta 
sina doktorandstudier inom planerad tid, varför de kommer behöva förlängning.  
 
Övriga observationer  
Observationerna berör inte utbildningens kvalitet i sig men berör kvaliteten i upplevelsen av Lunds 
universitet.  
 
Informationsflödet har stundvis beskrivits som otillräckligt, särskilt initialt när de första personerna i Skåne 
blev sjuka. Därefter har informationsflödet enligt vad vi kan bedöma avsevärt förbättrats. Efter att den 
första skåningen, en Lundastudent, blev sjuk så valde ett flertal studenter (ca. 1400, mestadels 
internationella) att skriva under ett upprop där studenterna efterfrågade ett mer kraftfullt agerande från 
LU:s ledning. Informationen som studenterna får divergerar ibland mellan de olika fakulteterna och 
institutionerna då informationsansvaret är delegerat ner i organisationen.  
 
LTH kräver i skrivande stund att studenter har webbkameror vid tentor så att fakulteten kan försäkra sig 
om att inget fusk sker. Det bör dock anmärkas att denna metod är ofullkomlig för att förhindra fusk. Det 
är självklart problematiskt ifall man inte kan garantera fusk-fria tentor men ett flertal studenter upplever det 
också integritetskränkande att tvingas ha igång webbkameror. Liknande provisoriska lösningar inför uppges 
oroande likt att man förväntas skicka in kopior av sina ID-handlingar via mejl. Därtill bör det anses det vara 
ett problem att studenterna krävs ha tillgång till dator och webbkameror för att kunna genomföra en tenta.  
 
Det förekommer även berättelser om hur vissa studenter upplever sig mer socialt isolerade och i högre grad 
ensamma i och med att de studiesociala sammanhangen har upphört. Vissa studentorganisationer och LU-
enheter likt Externa relationer har dock försökt sig på till exempel digital fika som alternativ. Det befaras 
även att ifall nuvarande nedstängning fortgår så kommer det att påverka exempelvis studentlivets förmåga 
att locka till sig nya aktiva, särskilt ifall mottagningsverksamheten under höstterminen påverkas. Effekten 
på studiemiljön är även noterbar då studenter har ofta mindre, mer begränsande bostäder.  
 
Kvalitet är svårdefinierat. Vissa utbildningar upplever ingen skillnad i sin utbildning då den mängd lärarledd 
tid och interaktion med lärare som de hade innan covid-19 var redan då begränsad. Generellt så beskriver 
studenterna att de har en hög tolerans för de förändringar som har skett samt att dessa förändringar har 
varit bra.  
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Utvecklingsmöjligheter efter covid-19 
Det är nu viktigt att LU satsar vidare på digitalisering och därmed utnyttjar den möjlighet som covid-19 har 
öppnat upp för. Det är spännande hur snabbt omställningen gått till under de senaste veckorna. Likt noterat 
så förekommer vissa problem med omställningen men förhoppningsvis kan situationen utveckla 
lärarpersonalens pedagogiska förmåga. Det är viktigt att LU i framtiden nyttjar digitalisering för att 
komplettera existerande utbildningsinslag genom att gradvis lägga till de digitala inslagen utöver analog 
undervisning.  
 
Vi har även möjligheten nu att låta sektorn ta större steg för att bidra till en bredare upptagning till 
högskolan. Situationen kan skapa grund för fler internationella studenter och en modernare, mer 
uppdaterad utbildning. Det är även lämpligt att uppmuntra UHR att fortsätta med arbetet med att 
digitalisera högskoleprovet.  
 
Kvalitetssäkringen och normala beslutsprocesser åsidosätts för tillfället men vi ska inte glömma att det 
kvalitetssystem som LU har funkar väl. De kollegiala processerna bidrar till en ökad kvalitet. Det är därför 
viktigt att garantera att de strukturer som tidigare fungerat inte går förlorade som följd av krisen.  
 
 
I tjänsten,  
Gustav Ekström 
Ordförande 
 
Lunds Universitets Studentkårer 
Den 15 april 2020 
Lund. 
 
 








Univers i tetsstyrelsen 


Närvarande 


Ledamöter 
Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare 
Arfvidsson, Per Vice VD Allmänföreträdare 
Bengtsson-Rijavic, Ingrid Strategisk rådgivare Allmänföreträdare 
Bernståhle, Robin Student  Studentrepresentant 
Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare 
Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande 
L’Huillier, Anne Professor Verksamhetsföreträdare 
Lundby-Wedin, Wanja Vice ordförande Allmänföreträdare  
Oddershede, Jens Professor Allmänföreträdare 
Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare 
Svärd, Linn Student  Studentrepresentant 
Thiringer, Sara Student Studentrepresentant 
von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor 
Wetterberg, Gunnar Författare Allmänföreträdare 
Winsth, Annika Chefsekonom Allmänföreträdare 


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


Övriga 
Ekberg, Tim Planeringschef  
Ekström, Gustav Ordförande LUS 
Kristensson, Susanne Förvaltningschef  
Norberg, Gunilla Revisionschef 
Odgaard, Jean Revisionschef 
Schwaag Serger, Sylvia Prorektor (ej § 8) 
Åkesson, Anna Utredare Protokollförare 


Sammanträdesdatum 
2020-02-14 
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Dnr STYR 2020/404 


PROTOKOLL 
Bilaga 4
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
Jean Odgaard ges närvaro- och yttranderätt. 
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.  
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Robin Bernståhle att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2019-12-13 till handlingarna. 
 


5 Presentation av Clinical Research Centre (CRC) 
Erik Renström, dekan för medicinska fakulteten, presenterar CRC. 
 


6 Lägesrapport om arbetet med Lunds universitets etablering på Brunnshög inom 
Science Village Scandinavia (SVS) 
 Föredragande: Olle Söderman 
 
Information. 
 


7 Återrapportering angående tidigare beslut om Brunnshögsprojektet 
 PM 2020-01-30 från avdelning Planering 
 Bilaga § 7 
 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Information.  


 
8 Information om pågående rekrytering av ny rektor 


 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
Information. 
 
Efter en längre diskussion uppmanar styrelsen rekryteringsgruppen att söka ytterligare 
kandidater och betonar att man ingår i rekryteringsgruppen med personligt mandat under 
hela rekryteringsprocessen. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 


 
9 Beslut i anledning av Internrevisionens årsrapport 2019 


 Årsrapport för 2019 från Internrevisionen 2020-01-24 
 Bilaga § 9 
 Dnr STYR 2020/172 
 Föredragande: Gunilla Norberg 
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
Styrelsen beslutar att lägga Internrevisionens årsrapport 2019 till handlingarna. 
 


10 Årsredovisning för Lunds universitet 2019 
 PM med förslag till beslut 2020-02-05 från avdelningen Planering 
 Bilaga § 10 a-b 
 Dnr STYR 2020/250 
 Föredragande: Tim Ekberg  
 
Styrelsen beslutar  
 
a) att fastställa årsredovisningen 2019 samt att intyga att årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av verksamhetens resultat samt av kostnader och myndighetens ekonomiska ställning,  
 
att ge rektor rätt att göra redaktionella ändringar, 
 
b) att besluta att den interna styrningen och kontrollen har varit betryggande under den 
period som årsredovisningen avser,  
 
samt att omedelbart justera denna punkt. 
 


11 Information om ekonomiskt utfall per 31 december 2019 
  
 Föredragande: Filip Bengtsson 
 
Information. 
 


12 Beslut om Lunds universitets totalbudget 2020 
 Missiv 2020-02-14 samt förslag till beslut 2020-02-05 från sektionen Ekonomi  
 Bilaga § 12 
 Dnr STYR 2019/1655 
 Föredragande: Filip Bengtsson 
 
Styrelsen beslutar  
 


• att fastställa Lunds universitets totalbudget för 2020 
• att ge rektor rätt att göra redaktionella ändringar. 


 
13 Information om flerårsprognos t o m 2023 


 PM 2020-02-05 från sektionen Ekonomi  
 Bilaga § 13 
 Dnr V 2019/2111 
 Föredragande: Filip Bengtsson 
 
Information. 
 


14 Rundvandring på CRC 
  
Tommy Andersson, Lena Eliasson och Erik Renström visar runt på CRC. 
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
Avtackning av avgående revisionschef 
Styrelsen framförde sitt uppriktiga tack till revisionschef Gunilla Norberg för hennes starka 
stöd och engagemang för internrevisionen vid Lunds universitet. 
 


15 Beslut om budgetunderlag för Lunds universitet 2021 - 2023 
 Missiv med förslag till beslut 2020-02-14 från avdelningen Planering 


Bilaga § 15 a 
Dnr STYR 2019/2094 


 Föredragande: Tim Ekberg  
 
Styrelsen beslutar  
 


• att fastställa budgetunderlaget för 2021–2023 med tillagd text om läkarutbildningen 
och sjukhusfysikerutbildningen 


• att ge rektor rätt att göra redaktionella ändringar 
• att omedelbart justera denna punkt. 


 
16 Rapport från MAX IV-laboratoriet 


 PM 2020-02-04 från sektionen Ekonomi 
 Bilaga § 16  
 Föredragande: Peter Honeth & Filip Bengtsson 
 
MAX IV-laboratoriets nytillträdde ordförande Peter Honeth ger en lägesrapport och berättar 
om sina tankar inför framtiden. 
 


17 Presentation och analys av kvalitetsdialoger med fakulteterna 
 PM 2020-02-04 från avdelningen Kvalitet och utvärdering 
 Bilaga § 17 
 Dnr STYR 2019/820 
 Föredragande: Bo-Anders Jönsson 
 
Information. 
 


18 Uppföljning av styrelsens uppdrag till rektor 
 Redogörelse 2020-02-14 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 18 
 Föredragande: Anna Åkesson 
 
Information. 
 


19 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 19 a 
 
Torbjörn von Schantz & Sylvia Schwaag Serger informerar om aktuella frågor.  
  


b) Rapport från LUS 
 
Gustav Ekström informerar om bl a följande frågor 
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
-     Doktorander 
- Internationella studenter och språkbarriärer 
- Studentrepresentation i stängda rum och svåröverskådlig implementering  
- Kvalitet på utbildning och svårighetsgrad 


 
c) Information gällande frågan om att upprätta ett gemensamt regelverk avseende 


gästforskare/gästlärare 
 Återrapportering 2020-02-04 från rektor 
 Bilaga § 19 c   
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Information. 
 
Styrelsen uppdrar åt förvaltningschefen att återkomma gällande frågan om att upprätta 
ett gemensamt regelverk avseende gästforskare/gästlärare. 
 


d) Rapport från revisionsutskottet 
 Föredragande: Jonas Hafström & Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
 
- Svar på Internrevisionens granskningar 
 - Bisysslor 
 - Cyber- och informationssäkerhet 
 
- Uppföljning kvarstående rekommendationer från tidigare år 
 
- Internrevisionens årliga enkät samt sammanställning av Internrevisionens löpande 
enkäter 
 
- Internrevisionens kvalitetsarbete avseende 2019 
 
- Internrevisionens årsrapport 
 
- Ledamöter i revisionsutskottet 
 


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


 
f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 


 Förteckning 2019-09-03 från Universitetsledningens kansli 
  Bilaga § 16 f 


 
20 Eventuellt övrigt 


Inga övriga punkter. 
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
 
Anna Åkesson  Jonas Hafström    Robin Bernståhle 








_________________________________________________________________________________________________________________ 
 Postadress Box 117, 221 00 Lund Telefon 046 222 95 18, 0736 26 26 38 E-post olle.soderman@fkem1.lu.se 


Projektgruppen för  LU:s etabler ing 
på Brunnshög SVS 


 


Etablering SVS rapport LU styrelse 2020-04-24 


Arbetet med lokalprogrammet. Work-shop 14/4 med temat gemensamma 
lokaler uppskjutet pga. rådande corona-situation, efter diskussion i 
styrgruppen. Nytt (preliminärt) datum i juni. 
Nyckelpersoner i planeringen (prefekter, avdelningsföreståndare, 
studierektorer) är under hård press pga. corona, och åtminstone i nuläget har 
takten i arbetet saktats ner.  
Om detta innebär att tidsplanen för projektet försenas är i nuläget vanskligt 
att säga. Beror helt på utvecklingen av corona-situationen. Projektgruppens 
arbetar i nuläget enligt tidigare angiven plan, men har i allt väsentligt 
övergått till distansmöten. 


GU-frågan: Nedan sammanfattas några punkter ur dokument som är under 
utarbetande inför styrelsens beslut i frågan under juni-mötet. 


Omfattning: Uppskattad omfattning uttryckt som antal helårsstudenter, 
HÅS. Utgångspunkt läsåret 18/19. 


Antal helårsstudenter (HÅS) som berör av scenario 2 och 3 (data från 
rapport, Jan-Olle Malm). Inom parantes ges antal kurser. 


Scenario Fysiska 


Inst. 


Kemiska 


Inst. 


EIT Hållf. Summa 


2 65 (35) 30 (19) 5 (4) 10 (5) 110 (63) 


3 465 (85) 185 (42) 5 (4) 80 (12) 735 (143) 


Ekonomi: 
I nuläget, innan lokalprogrammet fastställts och upphandling av hyresvärd 
inletts, är det vanskligt att presentera en någorlunda exakt uppskattning om 
vad etablering enligt scenario 3 innebär i ökade lokalkostnader. I rapporten 
LU@SVS anges att en etablering enligt scenario 3 innebär en ökande 
lokalkostnad på 120 msek per år, varav 10 msek är kostnader för 
utbildningslokaler. Även om summan 10 msek på intet sätt är försumbar, är 
den relativt den totala merkostnaden måttlig, och ska vägas mot möjligheten 
att skapa moderna lärandemiljöer. Det är vår bedömning att det 
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övergripande ställningstagandet rörande omfattningen av grundutbildning i 
SVS inte primärt är en ekonomisk fråga.  
Vidare innebär det centrala stödet inte en omfördelning av medel inom 
universitetet då dessa medel frigörs när finansiering av andra satsningar 
succesivt avslutas. Därmed kan konstateras att utlovade centrala medel för 
att delvis täcka lokalkostnadsökningar i samband med etablering på SVS i 
allt väsentligt inte innebär en minskning av nuvarande finansiering av 
utbildning. 
 
Arbete på fakultetsnivå: 
Naturvetenskapliga fakulteten har tillsatt en grupp med uppdraget att 
leverera ett detaljerat underlag för hur GU ska organiseras efter en framtida 
flytt av verksamhet till SVS. Eftersom de två institutioner som i huvudsak 
berörs, fysik och kemi, är gemensamma för LTH och naturvetenskapliga 
fakulteten, ger arbetet underlag för beslut i frågan på båda fakulteterna. 
Gruppen ska leverera sitt material till 8/5 (detta datum är i skivande stund 
inte ändrat pga. corona), och detta blir därför ett viktigt delunderlag till LU 
styrelses beslut i juni. 
 
Studentperspektiv. Under utarbetande. Diskussioner med 
ordförandekollegiet (OK), möte med stora kuratorskollegiet (KK) 14/4. 
Risker, konsekvenser och möjligheter kring GU på SV.  
 
Sammanflätning. Under utarbetande. Utgångspunkten är LUs strategiska 
plan som anger följande mål: 


• Utbildning och forskning är ömsesidigt beroende och ska 
sammanflätas  
•   Utbildning och forskning ska sammanflätas i lärandemiljöer där det 
både undervisas och forskas och där meritering inom utbildning och 
forskning likställs. 


I projektgruppens arbete innebär detta på en övergripande nivå att lokalerna 
planeras så att undervisning och forskning kan bedrivas i nära kontakt. Hur 
detta sedan konkretiseras beror på faktorer som typ av undervisning och 
vilken nivå undervisningen bedrivs på (t ex grund- vs. masternivå). 
 
Projektgruppens slutsats i frågan om GU. Rapporten kommer att innehålla 
projektgruppens rekommendation i fråga.  
 
Projektgruppen för LUs etablering på SVS, 
genom 
 
Olle Söderman 
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Univers i tetsstyrelsen 
	


Närvarande  
 
Mötet äger rum digitalt. Jonas Hafström, Torbjörn von Schantz, Ingrid Lagerborg och Anna Åkesson 
sitter i samma rum. 
 
Ledamöter 
Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare 
Arfvidsson, Per Vice VD Allmänföreträdare 
Bengtsson-Rijavic, Ingrid Ekonomichef Allmänföreträdare 
Bernståhle, Robin Student  Studentrepresentant 
Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare  
Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande 
L’Huillier, Anne Professor Verksamhetsföreträdare 
Lundby-Wedin, Wanja Vice ordförande Allmänföreträdare  
Oddershede, Jens Professor Allmänföreträdare 
Stellinger, Anna Chef Allmänföreträdare 
Svärd, Linn Student  Studentrepresentant 
Thiringer, Sara Student Studentrepresentant  
von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor 
Wetterberg, Gunnar Författare Allmänföreträdare 
Winsth, Annika Chefsekonom Allmänföreträdare 
 
Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
Brenthel, Adam SACO 
Nilsson, Kjell OFR/S 
Lagerborg, Ingrid SEKO 
 
Företrädare för Lunds universitets studentkårer 
Ekström, Gustav Ordförande LUS 
 
Övriga 
Ekberg, Tim Planeringschef  
Kristensson, Susanne Förvaltningschef  
Schwaag-Serger, Sylvia Prorektor (ej § 7) 
Åkesson, Anna Utredare Protokollförare  
Odgaard, Jean Revisionschef 
 
 
 
 
 


Sammanträdesdatum 
2020-04-24 
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Dnr STYR 2020/792 


PROTOKOLL  
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


	
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden hälsar alla välkomna till universitetsstyrelsens första digitala sammanträde och 
förklarar mötet öppnat.  
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning med tillägg av ett extra ärende som läggs 
som punkt 11: Beslut om ställföreträdare för rektor vid rektors och ordinarie ställföreträdares 
(prorektors) frånvaro. 
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Ingrid Bengtsson-Rijavec att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2020-02-14 till handlingarna. 
 


5 Information om aktuell situation med anledning av coronaviruset 
 Föredragande: Torbjörn von Schantz, Sylvia Schwaag Serger & Susanne 
 Kristensson 
 
Information. 


 
6 Lägesrapport om arbetet med Lunds universitets etablering på Brunnshög inom 


Science Village 
 PM 2020-04-14 
 Bilaga § 6 
 Föredragande: Olle Söderman 
 
Information. 
 


7 Information om pågående rekrytering av ny rektor 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
Information.  


 
8 Presentation av regeringens vårproposition och vårändringsbudget 


 PM 2020-04-15 från avdelningen Planering 
 Bilaga § 8 
 Föredragande: Tim Ekberg & Annika Winsth 
 
Information. 


 
9 Beslut om fördelning av medel till nya utbildningsplatser 2020 


 PM 2020-04-24 med förslag till beslut från avdelningen Planering  
 Bilaga § 9 
 Dnr STYR 2020/777 
 Föredragande: Tim Ekberg 
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


	
 
Universitetsstyrelsen delegerar till rektor att fördela de nya utbildningsmedel universitetet 
erhåller utifrån vårändringsbudgeten för 2020 samt ange vidhängande 
planeringsförutsättningar för 2021. En redogörelse ska lämnas av rektor till 
universitetsstyrelsen om beslutad anslagsfördelning på det möte som äger rum efter 
rektorsbeslutet. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 


10 Beslut om entledigande av suppleant i styrelsen för Stiftelsen för motionsverksamheten 
vid Lunds universitet (Gerdahallen) 
 PM med förslag till beslut från förvaltningschefen 
 Bilaga §10 
 Dnr STYR 2020/711 
 Föredragande: Susanne Kristensson  
 
Styrelsen beslutar att entlediga universitetsadjunkt Olof Jakobsson, institutionen för 
handelsrätt, från sitt uppdrag som suppleant i styrelsen för Stiftelsen för 
Motionsverksamheten vid Lunds universitet fr o m 2020-04-24. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 


11 Beslut om ställföreträdare för rektor vid rektors och ordinarie ställföreträdares (prorektors) 
frånvaro 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Styrelsen beslutar att under perioden 2020-04-24 – 2020-12-31 utse vicerektor Stacey 
Sörensen till ersättare för ordinarie ställföreträdare för rektor att träda in i rektors ställe i det 
fall varken rektor eller ordinarie ställföreträdare för rektor (prorektor) är i tjänst. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 


12 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 19 a 
  


b) Rapport från LUS 
 Bilaga § 19 b 
 


c) Rapport från revisionsutskottet 
 Föredragande: Jonas Hafström & Jean Odgaard 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
 - Rapport från Riksrevisionen 
 - Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 - Granskning av kris- och katastrofhantering 
 - Rekrytering till Internrevisionen 
 


d) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


	
 Förteckning 2020-03-30 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 16 d 


 
e) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 


 Förteckning 2020-03-30 från Universitetsledningens kansli 
  Bilaga § 16 e 


 
13 Eventuellt övrigt 


Ordförande tackar Anna Stellinger, Per Arfvidsson, Ann-Katrin Bäcklund och Tommy 
Nilsson för deras tid i styrelsen och inbjuder de avgångna ledamöterna till middag med 
styrelsen när vi åter kan träffas fysiskt. 
 
Nya externa ledamöter utsedda av regeringen fr o m 2020-05-01 är lagman Gudrun Antemar 
och FoU-direktör Torbjörn Lundahl.  
 
 
 
 
 
 
 
 


Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Anna Åkesson  Jonas Hafström    Ingrid Bengtsson-Rijavec 








Dnr STYR 2020/711	


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


Förval tn ingschef   


Entledigande av ledamot i styrelsen för Stiftelsen för 
motionsverksamheten vid Lunds universitet 


Bakgrund 
Stiftelsen för motionsverksamhetens (Stiftelsen) ändamål ska vara att främja 
motionsverksamhet för de anställda och studerande vid Lunds universitet.  


Stiftelsens angelägenheter ska förvaltas av en styrelse bestående av sju ledamöter. 
En av ledamöterna ska vara ordförande. För varje ledamot utom ordföranden ska 
det finnas en suppleant. Tre av ledamöterna jämte suppleanter ska utses av Lunds 
universitets studentkårer (LUS). Styrelsens ordförande och övriga tre ledamöter 
jämte suppleanter ska utses av styrelsen för Lunds universitet. Mandatperioden är 
tre år, utom för studenternas företrädare för vilken den är ett år. 


Universitetsstyrelsen fattade 2018-06-13 beslut om att utse ledamöter och 
suppleanter till Stiftelsens styrelse för perioden 2018-07-01 – 2021-06-30. En av 
suppleanterna, universitetsadjunkt Olof Jakobsson, har inkommit med en anhållan 
om att bli entledigad från sitt uppdrag. 


Förslag till beslut: 
Universitetsstyrelsen beslutar att entlediga universitetsadjunkt Olof Jakobsson, 
institutionen för handelsrätt, från sitt uppdrag som suppleant i styrelsen för 
Stiftelsen för Motionsverksamheten vid Lunds universitet f r o m 2020-04-24. 


Punkten föreslås bli omedelbart justerad. 


2020-03-31 


PM med förslag till beslut 
Bilaga 10












	
	


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Wrangel, Biskopsgatan 5 Telefon 046-222 94 35, 046-222 00 00, 0722-31 71 64  
E-post anna.akesson@rektor.lu.se


Univers i tets ledningens kansl i  
Utredare Anna Åkesson 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2019-01-24 – 2020-03-26 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Förnyad anställning som adjungerad professor i
skatterätt


2020-01-30 


2. Uppföljning av bedömning av kvinnor och män i
disciplinärenden


2020-01-30 


3. Överlämning av ärende om misstänkt oredlighet i
forskning till Nämnden för prövning av oredlighet
i forskning


2020-01-30 


4. Överlämning av ärende om misstänkt oredlighet i
forskning till Nämnden för prövning av oredlighet
i forskning


2020-01-30 


5. Överlämning av ärende om misstänkt oredlighet i
forskning till Nämnden för prövning av oredlighet
i forskning


2020-01-30 


6. Överlämning av ärende om misstänkt oredlighet i
forskning till Nämnden för prövning av oredlighet
i forskning


2020-01-30 


7. Förslag till framtida uppdrag för
Hållbarhetsforums verksamhet


2020-01-30 


8. Yttrande över Riksarkivets förslag till ändring av
RA-FS 2000:1


2020-02-06 


9. Yttrande över remiss: Det öppna Skåne 2030 –
Skånes regionala utvecklingsstrategi


2020-02-06 


2020-03-30 
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10.  Lunds universitets föreskrifter för strategisk 
hantering av stipendier för avgiftsbetalande 
studenter 2020-2022 


2020-02-06 


11.  Fördelning av stipendiemedel för avgiftsbetalande 
studenter 2020-2021 


2020-02-06 


12.  Entledigande och utseende av ledamöter i 
programrådet för Kompetenscentrum 
Förbränningsprocesser (KCFP) 


2020-02-06 


13.  Förlängning av projektet RQ20 samt utseende och 
entledigande av personer i projektets 
referensgrupp 


2020-02-06 


14.  Beslut mot bakgrund av pågående utbrott av 
coronaviruset 


2020-02-06 


15.  Angående remissen Ny utgåva av standarden SS 
12000 - Gränssnitt för informationsutbyte mellan 
verksamhetsprocesser i skolan 


2020-02-10 


16.  Angående remissen Ett bättre 
premiepensionssystem 


2020-02-10 


17.  Misstanke om oredlighet i forskning 2020-02-13 


18.  Yttrande över departementspromemorian Bättre 
studiestöd till äldre 


2020-02-13 


19.  Yttrande över remissen Förslag till nya föreskrifter 
om 
informationssäkerhet och IT-säkerhet för statliga 
myndigheter 


2020-02-13 


20.  Redovisning enligt transparenslagen (SFS 2005 
590 Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser) i 
universitets- och högskolesektorn 


2020-02-13 


21.  Särskild dokumentation 2019 2020-02-13 


22.  Finansiering av en anställning för 
samverkansfrågor 2020 


2020-02-13 


23.  Anvisning av projektmedel till lärplattformen 
Canvas 


2020-02-13 


24.  Anvisning av medel till Kulturskolekliv 2020 2020-02-13 


25.  Redovisning av Lunds universitets 
miljöledningsarbete 2019 


2020-02-13 
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26.  Utseende av revisor till Stiftelsen Arkiv för 
nordisk filologi 


2020-02-13 


27.  Beslut mot bakgrund av pågående utbrott av 
coronaviruset 


2020-02-24 


28.  Påtalat jäv i samband med utredning av avvikelser 
från god forskningssed 


2020-02-27 


29.  Yttrande över anmälan som rör Lund universitets 
hantering av ärende om misstänkt oredlighet i 
forskning 


2020-02-27 


30.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
anestesiologi och intensivvård 


2020-02-27 


31.  Avbrytande av tillsättning av en anställning som 
professor i arbetsterapi 


2020-02-27 


32.  Förnyad anställning som gästprofessor i trafik och 
väg 


2020-02-27 


33.  Utseende och entledigande av ledamot i 
samverkansrådet 


2020-02-27 


34.  Universitetets medlemskap i LINX 2019 - 2021 2020-02-27 


35.  Anvisning av medel till uppdraget avseende 
finansiering av MAX IV-laboratoriet 2019 


2020-02-27 


36.  Utseende av ledamöter i styrelsen för ICOS 
Sweden 


2020-02-27 


37.  Yttrande över överklagande av rektors beslut att 
avslå ansökan om att återfå resurser för 
forskarutbildning 


2020-02-27 


38.  Beslut mot bakgrund av pågående utbrott av 
coronaviruset 


2020-02-28 


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


2020-03-05 


40.  Information om ledig anställning som professor i 
genusvetenskap 


2020-03-05 


41.  Påtalat jäv i samband med utredning av misstänkt 
avvikelse från god forskningssed 


2020-03-05 
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42.  Påtalat jäv i samband med utredning av misstänkt 
avvikelse från god forskningssed 


2020-03-05 


43.  Anvisning av samverkansmedel till 
företagsinkubatorer 2020 


2020-03-05 


44.  Anvisning av medel för administrativa stöd till 
universitetets strategiska forskningsområden 2020 


2020-03-05 


45.  Upphandling av lokal för datorhall 2020-03-05 


46.  Beslut med anledning av utredning om misstänkt 
oegentlighet 


2020-03-05 


47.  Misstänkt avvikelse från god forskningssed 2020-03-12 


48.  Uppföljning av strategiska planen 2020-03-12 


49.  Information om utlysning av en ledig anställning 
som professor i utvecklingsbiologi med inriktning 
mot neurovetenskap 


2020-03-12 


50.  Förnyad anställning som gästprofessor i 
marknadsföring 


2020-03-12 


51.  Tillägg till inrättande av sublogotyper avseende 
Lunds tekniska högskola, LTH 


2020-03-12 


52.  Beslut mot bakgrund av pågående utbrott av 
coronaviruset 


2020-03-12 


53.  Beslut mot bakgrund av pågående utbrott av 
coronaviruset 


2020-03-16 


54.  Beslut mot bakgrund av pågående utbrott av 
coronaviruset 


 2020-03-17 


55.  Avbrytande av anställning som professor i 
ekonomisk geografi  


2020-03-19 


56.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
kirurgi 


2020-03-19 


57.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
neurokirurgi 


2020-03-19 


58.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
thoraxkirurgi med särskild inriktning 
thoraxtransplantation 


2020-03-19 


59.  Utseende av föreståndare för den nationella 
forskningsstrukturen ICOS Sweden 


2020-03-19 
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60.  Utseende av ledamöter i styrgruppen för BioMS 2020-03-19 


61.  Utseende av ledamöter till styrgruppen för Lunds 
universitets 
hållbarhetsforum 


2020-03-19 


62.  Yttrande över remissen ”Ökad kompetens om 
neuropsykiatriska svårigheter och sex och 
samlevnad i lärarutbildningarna” 


2020-03-19 


63.  Angående remiss över Övervakningsprogram för 
havsmiljödirektivet 


2020-03-23 


64.  Yttrande över Riksantikvarieämbetets allmänna 
råd om fornlämningar (2020:00) 


2020-03-26 


65.  Information om ledig anställning som professor i 
fri konst med inriktning mot konst och 
kunskapsproduktion 


2020-03-26 


66.  Information om ledig anställning som professor i 
handelsrätt med inriktning bolagsrätt och allmän 
avtalsrätt 


2020-03-26 


67.  Utseende av föreståndare för den nationella 
forskningsstrukturen BioMS 


2020-03-26 


68.  Anvisning av universitetsgemensamma medel till 
bryggfinansiering 2020 - 2021 


2020-03-26 


69.  Anvisning av universitetsgemensamma medel till 
ICOS Carbon Portal 2020 - 2024  


2020-03-26 


70.  Anvisning av universitetsgemensamma medel i 
samband med universitets åtagande till MAX IV-
laboratoriet 


2020-03-26 


71.  Anvisning av medel för samfinansiering av sju 
strålrör till MAX IV-laboratoriet 2020 


2020-03-26 


72.  Anvisning av universitetsgemensamma medel till 
samverkansfrämjande aktiviteter 2020 


2020-03-26 


73.  Anvisning av medel för fortsatt arbete med Lunds 
universitets etablering på Brunnshög inom Science 
Village 2020 


2020-03-26 
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Remisser inkomna under perioden 2020-01-24 – 2020-03-26 
 


1.  Betänkandet Sverige och bankunionen (SOU 2019:52). Svar till 
Finansdepartementet senast 2020-04-24. 
 


2.  Preliminära förslag till jakttidsändringar, paket 2. Svar till 
Naturvårdsverket senast 2020-03-23. 
 


3.  SOU 2020:6 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för 
rehabilitering. Svar till Socialdepartementet senast 2020-05-11. 
 


4.  Betänkandet Modernare byggregler SOU 2019:68. Svar till 
Finansdepartementet senast 2020-05-15. 
 


5.  Förstudie gemensamt stöd för utbildningsplanering. Svar till 
Ladokkonsortiet senast 2020-04-03. 
 


6.  Promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3). Svar till 
Näringsdepartementet senast 2020-05-12. 
 


7.  Förslag till nya regler för specialiseringstjänstgöring och 
allmäntjänstgöring för läkare. Svar till Socialstyrelsen senast 2020-03-27. 
 


8.  Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2). Svar till 
Justitiedepartementet senast 2020-05-12. 
 


9.  Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och 
kulturarv SOU 2019:58. Svar till Kulturdepartementet senast 2020-06-01.  
 


10.  Underlag för beslut - Kurativt syftande kirurgisk behandling vid 
peniscancer. Svar till Socialstyrelsen senast 2020-04-15. 
 


11.  Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade 
kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter Ds 2020:5. Svar 
till Justitiedepartementet senast 2020-04-03. 
 


12.  Framtidens kemikaliekontroll - Hantering av kombinationseffekter och 
gruppvis hantering av ämnen SOU 2019:45. Svar till Miljödepartementet 
senast 2020-05-29. 
 


13.  Promemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet. Svar 
till Infrastrukturdepartementet senast 2020-05-04. 
 


14.  Promemorian Förvalsalternativet inom premiepensionen. Svar till 
Finansdepartementet senast 2020-05-18. 
 


15.  Förslag till ändring i riksbankslagen. Svar till Sveriges Riksbank senast 
2020-02-13.  
 


16.  Vägen till en klimatpositiv framtid SOU 2020:4. Svar till 
Miljödepartementet senast 2020-05-20. 
 


17.  Promemorian Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för 
forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2020-05-18. 
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18.  Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2019 SOU 2019:65. Svar till 


Finansdepartementet senast 2020-05-25. 
 


19.  Hållbar slamhantering SOU 2020:3. Svar till Miljödepartementet senast 
2020-05-25. 
 


20.  En utvecklad vattenförvaltning - Betänkande av 
vattenförvaltningsutredningen SOU 2019:66. Svar till 
Miljödepartementet senast 2020-04-30. 
 


21.  Med tillit följer bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten 
SOU 2019:43. Svar till Finansdepartementet senast 2020-04-24. 
 


22.  Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av 
EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa 
delar av det omarbetade förnybartdirektivet. Svar till 
Infrastrukturdepartementet senast 2020-06-05. 
 


23.  Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella 
minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib. Svar till 
Kulturdepartementet senast 2020-06-01. 
 


24.  Sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell 
högspecialiserad vård. Svar till Socialstyrelsen senast 2020-05-18. 
 


25.  Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i 
uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2020-05-05. 
 


26.  Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande SOU 2019:69. 
Svar till Utbildningsdepartementet senast 2020-06-16. 
 


27.  Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2031:1) om grundläggande behörighet och urval. Svar till 
Universitets- och högskolerådet senast 2020-04-24. 
 


28.  IT-standarder för lärande - standardförslag ISO/IEC DIS 20013. Svar till 
Svenska institutet för standarder senast 2020-05-18. 
 


29.  Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets 
föreskrifter (2019:1) om särskild behörighet. Svar till Universitets- och 
högskolerådet senast 2020-04-24. 
 


30.  Promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019. Svar till 
Infrastrukturdepartementet senast 2020-04-29. 
 


31.  Fusk vid antagning till högskoleutbildning - vad händer sen? SOU 
2019:50. Svar till Utbildningsdepartementet senast 2020-05-26. 
 


32.  Promemorian Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor. Svar till 
Finansdepartementet senast 2020-05-15. 
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33.  IT-standarder för lärande - standardförslag ISO/DIS 23126. Svar till 
Svenska institutet för standarder senast 2020-05-18. 
 


34.  Förvaltning eller djurförsök med vilda djur (Rapport 2019:19). Svar till 
Näringsdepartementet senast 2020-06-26. 
 


35.  En ny växtskyddslag (Ds 2020:8). Svar till Näringsdepartementet senast 
2020-06-26. 
 


36.  Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 2020:14. Svar till 
Socialdepartementet senast 2020-08-14. 
 


 





