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1. INLEDNING 

Fakultetens verksamhet regleras främst i Arbetsordning för Lunds universitet och Föreskrifter 

om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet samt ett antal andra 

universitetsinterna regler.  

Vid fakulteten ska beslutsprocessen på alla nivåer vara genomskinlig och lättillgänglig. 

Beslutsordningen ska vara väl definierad och tydlig. Det åligger fakultetsstyrelsen att 

fastställa formerna för fakultetens arbete. Förändringar av organisation ska normalt göras i 

föreliggande arbetsordning. Ambitionen är att i så stor utsträckning som möjligt samla olika 

befattningshavares ansvar och beslutsbefogenheter inom olika områden i detta dokument. 

Mandatperioden för samtliga organ under fakultetsstyrelsen samt valberedningen är tre år och 

följer mandatperioden för dekan och prodekaner med tre månaders fördröjning (dvs. den 1 

april till och med den 31 mars).  

I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet är målet att det inom samtliga nämnder, 

styrelser och övriga organ ska råda balans mellan könen. 

 

1.1 Studentinflytande 

I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet har studenterna rätt att utse representanter 

i beredande och beslutande organ. Det gäller med undantag för bedömning av enskilda 

studenters studieprestationer och handläggning av enskilda personalärenden. 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.  

I de fall synpunkter i ett ärende behöver inhämtas genom remiss och ärendet rör verksamhet 

av betydelse för utbildningens eller studenternas situation ska studentkårerna inom fakulteten 

utgöra remissinstans. 

Företrädare för studenterna i styrelsen och dess underorgan utses av berörd studentkår. 

Institutionen ska i samråd med studentkåren fatta beslut om i vilka övriga organ studenterna 

ska vara representerade. Institutionen ska skriftligt avtala med studentkåren om hur detta 

samråd ska ske och i övrigt följa Policy och föreskrifter för studentinflytande vid Lunds 

universitet.  
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2. NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETENS ORGANISATION 
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3. LEDNING SAMT BEREDANDE OCH BESLUTANDE ORGAN PÅ 
FAKULTETSNIVÅ 

3.1 Fakultetsstyrelse 

Naturvetenskapliga fakulteten leds av en fakultetsstyrelse. I enlighet med Arbetsordning för 

Lunds universitet har fakultetsstyrelsen ett samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation 

och samverkan, kvalitets- och utvecklingsarbete, fakultetsbiblioteket, organisation, ekonomi, 

personal, administration samt informations- och kommunikationsfrågor.  

Fakultetsstyrelsen beslutar om inrättning 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. 

Fakultetens arbete leds av en dekan, som också är ordförande i fakultetsstyrelsen. I styrelsen 

ingår företrädare för lärare, studenter och övriga anställda samt externa ledamöter.  

Fakultetsstyrelsen ska arbeta framåtriktat och identifiera långsiktiga mål och visioner för 

fakulteten.  

Fakultetsstyrelsen har tolv ledamöter exklusive studentrepresentanter. Fakultetsstyrelsens 

sammansättning är: 

 dekan 

 två prodekaner (den prodekan som är ställföreträdande dekan är vice ordförande) 

 ytterligare fem företrädare för lärare 

 tre företrädare för studenter 

 två övriga anställda 

 två externa ledamöter 

Mandatperioden för ledamöterna i fakultetsstyrelsen är, med undantag för 
studeranderepresentanterna, tre år. De till universitetet kollektivavtalsanslutna 
personalorganisationerna har rätt att till fakultetsstyrelsen utse varsin representant med 
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.  
 
Företrädare för lärare och övriga anställda utses genom val av de röstberättigade inom 

fakulteten. Studeranderepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 

studentkårsförordningen (2009:769). De externa ledamöterna utses av rektor efter förslag från 

fakultetens valberedning. Suppleanter ska inte utses för ledamöterna i fakultetsstyrelsen. 

Kanslichef, personalchef, ekonomichef, kommunikationschef samt fakultetsadministratör är 

ständigt närvarande vid styrelsens möten som sakkunniga tjänstemän. 

3.2 Dekan 

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 
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arbetsgivaransvaret upprätthålls. Dekanen har i övrigt de beslutsbefogenheter som 

fakultetsstyrelsen delegerat. Dekanen ska vara prefekternas chef. Dekanen är ordförande i 

fakultetsstyrelsen. 

Dekanen ska ha en ställföreträdare. 

Dekan utses av rektor för en mandatperiod på tre år efter förslag genom val av de 

röstberättigade inom fakulteten.  

3.3 Prodekaner 

Vid fakulteten ska det finnas två prodekaner. En av prodekanerna är dekanens ställföreträdare 

och vice ordförande i fakultetsstyrelsen. Prodekanerna ska ha något av ansvarsområdena 

utbildning på grund- och avancerad nivå eller utbildning på forskarnivå. Vilket 

ansvarsområden som ges respektive prodekan bör vara avhängigt personernas tidigare 

huvudsakliga verksamhet/erfarenhet och det är fakultetens valberedning som tar fram förslag 

till uppdragsfördelning. 

 

Prodekan för utbildning på forskarnivå är ordförande i lärarförslagsnämnden och nämnden för 

utbildning på forskarnivå. 

 

Prodekan för utbildning på grund- och avancerad nivå är ordförande i utbildningsnämnden. 

 

Den prodekan som är ställföreträdande dekan utses av rektor, efter förslag genom val av de 

röstberättigade inom fakulteten. Den andra prodekanen utses av dekan efter förslag genom val 

av de röstberättigade inom fakulteten. Mandatperioden är tre år. 

3.4 Presidium 

Vid fakulteten ska det finnas ett presidium som fungerar som ett arbetsutskott till 

fakultetsstyrelsen. Presidiet hanterar ärenden av löpande karaktär. Dekan fattar normalt beslut 

efter hörande av presidiet.  

I presidiet ingår dekan, prodekaner, kanslichef samt två studeranderepresentanter. 

Personalchef, ekonomichef, kommunikationschef samt fakultetskoordinator är ständigt 

adjungerade vid presidiets möten som sakkunniga tjänstemän. 

3.5 Ledningsråd 

Vid fakulteten ska det finnas ett ledningsråd som hanterar frågor av mer långsiktig och 

strategisk karaktär. Ledningsrådets sammansättning ska säkerställa att verksamhetsfrågor 

snabbt når fakultetsledningen och att beslutskvaliteten blir högre genom att frågor blir 

mångsidigt belysta före dekanens beslut. Ledningsrådet är forum för dialog mellan 

institutionerna och fakultetsledningen. 

I ledningsrådet ingår dekan, prodekaner, prefekter (motsvarande), kanslichef samt två 

studeranderepresentanter.  

Personalchef, ekonomichef, kommunikationschef samt fakultetskoordinator är ständigt 

adjungerade vid ledningsrådets möten som sakkunniga tjänstemän. 
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3.6 Fakultetskansli och kanslichef 

Fakultetskansliets huvuduppgift är att stödja fakultetsstyrelsens, beslutade och beredande 

organ under fakultetsstyrelsen samt fakultetsledningens verksamhet. Kansliet ska också ge 

service, information och rådgivning till institutionerna. Arbetet leds av en kanslichef. 

3.7 Lärarförslagsnämnd 

I enlighet med Lunds universitets anställningsordning ska det vid varje fakultet finnas minst 

en lärarförslagsnämnd. Lärarförslagsnämnden är ett beredande organ inför beslut om 

anställning av lärare. Nämnden har det övergripande ansvaret för processen kring 

meriteringsgraden ETP (Excellent Teaching Practioner).  

 

Lärarförslagsnämndens sammansättning är följande: 

 fyra lärarrepresentanter varav en skall vara ordförande och en vice ordförande 

 två studeranderepresentanter 

 

Ordförande är prodekan för utbildning på forskarnivå. Suppleanter ska utses för ledamöterna i 

lärarförslagsnämnden. Vid beslut om ETP kan en lärare från fakultetens pedagogiska akademi 

adjungeras. Mandattiden är tre år. 

3.8 Utbildningsnämnd 

Utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna 

utbildningen på grund- och avancerad nivå inom naturvetenskapliga fakulteten. Nämnden är 

därutöver ett beredande organ inför beslut i fakultetsstyrelsen i ärenden om utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå. I uppdraget ingår även att: 

 Driva och utveckla frågor rörande rekrytering och marknadsföring i samråd med 

fakultetens kommunikationsfunktion och rekryteringsråd. 

 Driva och utveckla frågor rörande arbetsmarknad och anställningsbarhet. 

 Bevaka utvecklingen inom utbildningsområdet avseende internationalisering, 

likabehandling, pedagogik, tillträdesfrågor, validerings- och kvalitetsfrågor. 

 

Sammansättning 

 prodekan för utbildning på grund- och avancerad nivå 

 nio huvudstudierektorer (en från varje institution) 

 en representant från medicinska fakulteten 

 två allmänrepresentanter 

 sju studeranderepresentanter 

Ordförande är prodekan för utbildning på grund- och avancerad nivå. Nämnden utser inom sig 

vice ordförande. Suppleanter ska inte utses för ledamöterna i utbildningsnämnden. 

Mandatperioden är tre år.  

3.9 Nämnden för utbildning på forskarnivå 

Nämnden för utbildning på forskarnivå ska bevaka och främja utbildningen på forskarnivå 

inom fakulteten. Nämnden har det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna 

utbildningen på forskarnivå. Nämnden ska vara ett forum för strategiska diskussioner och 

långsiktig planering samt leda fakultetens kvalitetsarbete inom utbildningen på forskarnivå. 
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Nämnden ska driva och utveckla frågor rörande arbetsmarknad och anställningsbarhet, 

utbildning av handledare, internationalisering, pedagogik, tillträdesfrågor, validerings- och 

kvalitetsfrågor samt har ansvar för att sammanställa och följa upp nyckeltal samt statistik 

inom utbildning på forskarnivå. Nämnden är därutöver ett beredande organ inför beslut i 

fakultetsstyrelsen i ärenden om utbildning på forskarnivå.  

Sammansättning 

 prodekan för forskarutbildning 

 tre lärarrepresentanter  

 tre studeranderepresentanter  

 

Ordförande är prodekan för utbildning på forskarnivå. Suppleanter ska inte utses för 

ledamöterna i nämnden. Fakultetsstyrelsen utser ledamöter för en mandatperiod om tre år. 

3.10 Biblioteksnämnd 

Biblioteksnämndens huvudsakliga uppgift är att ha det verksamhetsmässiga och ekonomiska 

ansvaret för fakultetens biblioteksverksamhet.  

Sammansättning 

 fyra lärarrepresentanter 

 fakultetsbibliotekarie 

 biträdande fakultetsbibliotekarie 

 två studeranderepresentanter 

Suppleanter ska inte utses för ledamöterna i biblioteksnämnden. Fakultetsstyrelsen utser 

ledamöter och ordförande för en mandatperiod om tre år.  

Uppdrag: 

 Kontinuerligt anpassa bibliotekens verksamhet till rådande behov. 

 Fördela resurser från fakulteten till respektive fakultetsbibliotek. 

 Inhämta och bedöma budgeten för respektive fakultetsbibliotek samt sammanställa 

dessa. 

 Inhämta och bedöma helårsbokslut och verksamhetsberättelse för respektive 

fakultetsbibliotek samt sammanställa dessa. 

 Skriva gemensam verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för fakultetens 

biblioteksverksamhet. 

 Vid förfrågan överlämna bokslut och annan information till biblioteksstyrelsen. 

 Utse representanter i universitetsgemensamma samrådsorgan i biblioteksfrågor. 

 Agera för att fakultetens uppdrag till biblioteksenheterna uppfylls. 

3.11 Docenturnämnd 

Docenturnämnden är ett beredande organ inför beslut av dekan i ärenden om antagning av 

oavlönad docent. Nämnden avger förslag till beslut om docentur till dekan och utser 

sakkunniga vid prövning av ansökan om docentur. 

Sammansättning 
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 sex lärarrepresentanter, två för vart och ett av fakultetens tre ämnesområden 

(matematik-fysik, biologi-geologi och kemi) 

 två studeranderepresentanter  

 

Suppleanter ska inte utses för ledamöterna i docenturnämnden. Fakultetsstyrelsen utser 

ledamöter och ordförande för en mandatperiod om tre år. 

3.12 Kommittén för jämställdhet och lika villkor 

Kommittén för jämställdhet och lika villkor är ett beredande organ inför beslut i 

fakultetsstyrelsen.  

Sammansättning 

 en ledamot från varje institution eller motsvarande med fler än tio anställda 

 fakultetens representant i universitetets ledningsgrupp för jämställdhet och 

likabehandling  

 två studeranderepresentanter  

Ordförande i kommittén för jämställdhet och lika villkor utses av dekan. Suppleanter ska utses 

för ledamöterna i kommittén. Personalorganisationerna har rätt att utse varsin representant 

med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Prefekten för respektive institution beslutar om 

ledamöter i kommittén för jämställdhet och lika villkor. Den som utses bör antingen vara 

ledamot i institutionens styrelse eller i institutionens jämställdhetskommitté. Mandatperioden 

är tre år.  

 

Uppdrag 

 Föreslå och initiera olika jämställdhets- och likabehandlingsåtgärder för att motverka 

alla former av diskriminering.  

 Driva och följa upp institutionernas arbete inom jämställdhet och likabehandling 

 Stödja och sprida kunskap om jämställdhet och likabehandling.  

 Utöva tillsyn samt ta initiativ till förändringar rörande arbetet med jämställdhets- och 

lika villkor.  

 Genomföra och delta i utbildning och information om jämställdhet och lika villkor. 

 Lämna förslag till aktiva åtgärder för arbetet med jämställdhets- och lika villkor inom 

fakulteten (beslut fattas i fakultetsstyrelsen). 

3.13 Infrastrukturråd 

Infrastrukturrådet vid naturvetenskapliga fakulteten ska vara ett proaktivt organ med övergripande 

ansvar att bevaka och bereda frågor om fakultetens behov av sådan infrastruktur som inte kan 

finansieras enbart på forskargruppsnivå.  

Infrastrukturrådet ska bestå av en ledamot från vardera biologi, fysik, geo- och 

ekosystemvetenskaper, kemi och matematik (5 ledamöter). Fakultetsstyrelsen utser ledamöter och 

ordförande för en mandatperiod om tre år. 

Uppdrag  

 Hålla sig uppdaterad om fakultetens befintliga tyngre infrastruktur. 

 Identifiera viktiga infrastrukturbehov som kommer att behöva resurser på kort och lång sikt 

(upp till 10 år). 
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 Hålla en öppen dialog med infrastrukturintressenter vid andra fakulteter och lärosäten samt 

vid behov samverka med dessa. 

 På fakultetens uppdrag ta ställning till ansökningar och bereda beslut relaterade till 

infrastruktur. 

 Årligen till fakultetsledningen lämna redogörelse för fakultetens infrastrukturbehov. 

 Årligen utlysa de av fakultetsstyrelsen budgeterade medlen för infrastruktur och bereda 

ansökningarna av dessa medel. 

3.14 Rekryteringsråd 

Rekryteringsrådets verksamhet syftar till att främja marknadsföringen av utbildningen på 

grundnivå och avancerad nivå samt öka och bredda rekryteringen av studenter till i första 

hand nybörjarutbildningarna.  

Rekryteringsrådet ska vara: 

 en diskussionspartner och ett stöd för fakultetens kommunikationsfunktion, både vad 

gäller nya insatser och i det etablerade arbetet. 

 en kanal mellan fakultetens kommunikationsfunktion och institutionerna, för att 

förankra kommunikationsfunktionens verksamhet och för att främja institutionernas 

delaktighet. 

 ett beredande organ och en remissinstans inför fakultetens beslut om 

marknadsförings- och rekryteringsfrågor.  

Rekryteringsrådets ordförande och ledamöter utses av utbildningsnämnden. Mandatperioden 

är tre år. 

3.15 Arbetsmarknadsråd 

Arbetsmarknadsrådet verka för kunskapsutbyte och som ett beredande organ i frågor rörande 

arbetsmarknad och anställningsbarhet. Arbetsmarknadsrådet rapporterar löpande till 

utbildningsnämnden, och till nämnden för utbildning på forskarnivå vid behov. 

Sammansättning 

 nio ledamöter från institution (motsvarande) 

 en extern representant 

 två studentrepresentanter 

 

Ledamöterna och ordförande utses av utbildningsnämnden på förslag från institutionerna. 

Ordförande utses bland ledamöterna från institution. Mandatperioden är tre år. 

 

Uppdrag  

 Prioritera och initiera aktiviteter som ger studenterna och doktoranderna ökade 

arbetsmarknadskontakter under utbildningen. 

 Prioritera och initiera aktiviteter som får studenterna och doktoranderna att reflektera 

över sina kompetenser i förhållande till den yrkesroll som väntar. 
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3.16 Stipendiekommitté för rese- och forskningsbidrag 

Stipendiekommittén är huvudsakligen ett beredande organ inför beslut av dekan i ärenden om 

utdelning av rese- och forskningsbidrag från stiftelser.  

Sammansättning 

 en lärarrepresentant från vart och ett av fakultetens tre ämnesområden (matematik-

fysik, biologi-geologi och kemi) 

 en studentrepresentant 

 
Suppleanter ska inte utses för ledamöterna i stipendiekommittén. Fakultetsstyrelsen utser 

ledamöter och ordförande för en mandatperiod om tre år. 

3.17 Stipendiekommitté för hantering av studieavgiftsstipendier  

Stipendiekommittén för hantering av studieavgiftsstipendier är ett beredande organ för 

tilldelning av studieavgiftsstipendier inför prodekans beslut om tilldelning.  

Stipendiekommittén består av prodekan för utbildning på grund- och avancerad nivå 

(ordförande), dekan samt en studeranderepresentant som utses av berörd studentkår. Kansliets 

internationellt ansvarige tjänsteman samt en internationell koordinator från institution har 

närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 

Dekan utser internationell koordinator från institution. Suppleanter ska inte utses för 

ledamöterna i stipendiekommittén. 

3.18 Strategiarbetsgrupp för ESS och MAX IV 

Strategiarbetsgruppen för MAX IV och ESS ska ha som huvudsaklig uppgift att ge stöd och 

input till fakultetsledningen i frågor som rör MAX IV och ESS, inkluderande att föreslå 

rekryteringar, så att fakulteten på bästa sätt kan möta de utmaningar och möjligheter som 

dessa anläggningar kommer att erbjuda.  

 

Fakultetsstyrelsen utser ledamöter och ordförande. Sammansättningen kan variera mellan 

mandatperioderna. Mandatperioden är tre år. 

 

Uppdrag: 

 Höja medvetenheten bland fakultetens forskande personal om anläggningarnas 

vetenskapliga möjligheter. Ett viktigt inslag är att strategigruppen ska skapa 

sammanhang där forskare, som redan nyttjar liknande tekniker, kan delge sina 

erfarenheter.  

 Årligen rapportera till dekan om sitt arbete. 

 Årligen utlysa de av fakultetsstyrelsen budgeterade medlen för satsningar på 

forskning som använder neutron- och synkrotronljusmetoder. 

 Bereda ansökningar av ovan utlysta medel inför beslut i fakultetsstyrelsen. 
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4. INSTITUTIONER OCH MOTSVARANDE 

I naturvetenskapliga fakulteten ingår följande institutioner och organisatoriska enheter: 

 Biologiska institutionen 

 Fysiska institutionen (ingår även i LTH) 

 Geologiska institutionen 

 Institutionen för astronomi och teoretisk fysik 

 Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap 

 Kemiska institutionen (ingår även i LTH) 

 Matematikcentrum (ingår även i LTH) 

 Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) 

 Medicinsk strålningsfysik i Lund (ingår även i M-fak) 

 MAX N-fak – forskningsavdelningar vid Max IV 

4.1 Institutionsstyrelse  

I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet ska en institution 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. 

Institutionsstyrelsen ska ha nio till sjutton ledamöter varav majoriteten ska vara vetenskapligt 

kompetenta lärare. Övriga anställda ska vara representerade. Studenterna har rätt att vara 

representerade med tre ledamöter. Studeranderepresentanterna utses i den ordning som 

stadgas i 7 § studentkårsförordningen. Prefekten är styrelsens ordförande. Varje 

institutionsstyrelse beslutar om suppleanter ska finnas. 

Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen 

och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen. Mandatperioden för 

ledamöterna i institutionsstyrelserna är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 

Institutionsstyrelsens ledamöter och eventuella suppleanter utses genom val av de 

röstberättigade inom institutionen.  
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Fakultetsstyrelsen fastställer att institutionsstyrelserna ska ha följande sammansättning:  

Institution Prefekt Lärare Övriga 

anställda 

Stud.repr Totalt 

Astronomi och teoretisk fysik 1 5 2 3 11 

Biologi 1 8 2 4 15 

Fysik 1 6 3 3 13 

Geologi 1 6 3 3 13 

Kemi 1 6 2 4 13 

Matematikcentrum 1 4 1 3 9 

Naturgeografi och 

ekosystemvetenskap 

1 5 2 3 11 

Inom naturvetenskapliga fakulteten finns också följande organisatoriska enheter: 

Avdelningen för medicinsk strålningsfysik 

Avdelningen för medicinsk strålningsfysik är en avdelning inom institutionen för kliniska 

vetenskaper, Lund vid medicinska fakulteten. Avdelningen tillhör organisatoriskt 

naturvetenskapliga fakulteten och leds av en föreståndare som utses av dekan.  

 

Centrum för klimat- och miljöforskning (CEC) 

CEC leds av en styrelse bestående av totalt 13 ledamöter. Av dessa ska 11 ledamöter vara 

vetenskapligt kompetenta lärare och utses av naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen. Två av 

ledamöterna ska vara studeranderepresentanter och utses i sedvanlig ordning. Mandatperioden 

för ledamöterna är tre år. Centrumet leds av en föreståndare som utses av dekan.  

 

MAX N-fak 

MAX IV ligger organisatoriskt direkt under rektor, men viss personal finansieras av 

naturvetenskapliga fakulteten. Den verksamhet som finansieras av naturvetenskapliga 

fakulteten benämns MAX N-fak och leds av en enhetsföreträdare som utses av dekan.  

4.2 Prefekt eller motsvarande 

I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet är prefekten 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. 

 

Vidare ansvarar prefekten i enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet 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. Prefekter har i övrigt de 

beslutsbefogenheter som institutionsstyrelsen och fakultetsstyrelsen delegerat.  



13 

 

Fakultetsstyrelsen har i tillägg till prefektkontrakt preciserat uppdraget i det följande. 

Prefektuppdraget medför ansvar för att leda, utveckla, planera och följa upp institutionens 

personalarbete så att detta främjar en god arbetsmiljö. Viktiga insatsområden är 

personalplanering och karriärplanering, medarbetarnas möjlighet till insyn och delaktighet, 

organisation för utvecklings- och lönesamtal, i förekommande fall lönesättande samtal, 

jämställdhet och lika villkor samt introduktion av nyanställda. Prefekten medverkar i 

lönesättning enligt fakultetens riktlinjer. Prefekten ansvarar för att de studerandes rätt till 

inflytande i beredande och beslutande organ på institutionsnivå tillgodoses. 

 

Prefekten har ett ansvar för att genomföra institutionsstyrelsens direktiv och beslut rörande 

verksamhetens inriktning och den tredje uppgiften samt att ge fakulteten och 

institutionsstyrelsen underlag för planering och uppföljning. 

 

Prefekten utses av fakultetens dekan före en period om tre år efter förslag från institutionens 

anställda. Prefekten ska vara en vetenskapligt kompetent lärare. 

4.3 Ställföreträdande prefekt eller motsvarande 

I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet ska prefekten ha en ställföreträdare som 

benämns ställföreträdande prefekt. Den ställföreträdande prefekten utses av dekan för en 

period om tre år efter förslag från institutionens anställda. Ställföreträdande prefekt ska vara 

en vetenskapligt kompetent lärare. 

4.4 Biträdande prefekt eller motsvarande 

I enlighet med Föreskrifter om ledningsuppdrag vid Lunds universitet (STYR 2016/1600) kan 

biträdande prefekt utses. Biträdande prefekt utses av dekan för en period om tre år efter 

förslag från prefekt. Biträdande prefekt ska vara en vetenskapligt kompetent lärare. 

4.5 Huvudstudierektor 

Vid institutioner ska det finnas en huvudstudierektor som är fakultetens kontaktperson i frågor 

om utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt är ledamot i fakultetens 

utbildningsnämnd. Fakultetsstyrelsen utser huvudstudierektorer i samråd med institutionerna. 

Mandatperioden är tre år, och följer normalt utbildningsnämndens mandatperiod. 
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5. HMS-KOMMITTÉER OCH ANDRA ORGAN/UPPDRAG 

5.1 HMS-kommittéer 

Kommittéerna har att samordna och följa upp den för universitetet övergripande policyn inom 

HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet). Detta innebär ett särskilt ansvar för att driva och följa upp 

institutionernas arbete inom HMS-området. Kommittéerna rapporterar till fakultetsstyrelsen.  

Varje HMS-kommitté utgörs antingen av institutionsstyrelsen eller är sammansatt enligt 

följande: 

 en arbetsgivarrepresentant per institution eller motsvarande som ingår i kommittén, 

 tre arbetstagarrepresentanter från de fackliga organisationerna, 

 tre studentrepresentanter. 

 

Arbetsgivaren utser ordförande i kommittén. Suppleanter ska inte utses för ledamöterna i 

HMS-kommittéerna.  

 

Huvudskyddsombud samt studerandehuvudskyddsombud har närvaro- och yttranderätt och 

personal vid byggnadsenhetens miljögrupp kan adjungeras till kommittén med närvaro- och 

yttranderätt. 

 

HMS-kommittéerna ska inom respektive kommittés ansvarsområde: 

 Utöva tillsyn samt ta initiativ till förändringar rörande det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och miljö- och säkerhetsfrågor. 

 Utöva tillsyn samt ta initiativ till förändringar rörande skyddsrondsverksamheten. 

 Genomföra och delta i arbetsmiljöutbildning. 

 Granska ny- och ombyggnationer ur arbetsmiljösynpunkt. 

 

5.2 Centrumbildningar 

Fakultetsstyrelsen kan fatta beslut om inrättande av andra arbetsenheter och 

centrumbildningar. I de fall centrumbildningar inrättas ska dessa ledas av en styrelse och ha 

en föreståndare. Beslut om föreskrifter fattas i samband med inrättande. Centrumbildningens 

uppdrag, styrelsesammansättning, mandatperiod, styrelsens uppgifter, föreståndarens 

uppgifter ska specificeras i föreskrifterna. Fakultetsstyrelsen ska utse ledamöter i styrelsen 

och dekan ska normalt utse föreståndare. Mandatperioden för ledamöter i styrelser och 

uppdrag som föreståndare är normalt tre år.  

 

5.3 Valberedningar 

I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet ska det vid varje fakultet väljas en 

valberedning som har till uppgift att bereda nomineringar samt lägga förslag till kandidater 

som dekan, prodekaner, företrädare för vetenskapligt kompetenta lärare, företrädare för övriga 

anställda samt externa ledamöter.  

 

Valberedningen på fakultetsnivå består av sju ledamöter exklusive studentrepresentanter, dvs. 

fem företrädare för vetenskapligt kompetenta lärare, två företrädare för övriga anställda samt 
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två företrädare för studenterna.1 Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Härutöver får 

personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 

i valberedningen. Studenterna deltar endast i arbetet med att bereda och lägga förslag till 

kandidater som dekan, prodekaner samt externa ledamöter. Fakultetsstyrelsen föreskriver att 

det alltid finns en bemannad valberedning på fakultetsnivå. Mandatperioden är tre år. 

 

Fakultetens valberedning ska vid förslag till prodekan föreslå uppdragfördelning för 

respektive prodekan samt föreslå vilken prodekan som ska vara ställföreträdande dekan. 

Vilket ansvarsområde som föreslås (utbildning på grund- och avancerad nivå eller utbildning 

på forskarnivå) ska vara avhängigt personernas tidigare huvudsakliga verksamhet/erfarenhet. 

Valberedningen bör sträva efter att dekan och ställföreträdande dekan representerar båda 

könen och att dekan och de båda prodekanerna tillsammans representerar fakultetens 

ämnesbredd. 

 

Samråd med rektor ska föregå valberedningens förslag till dekan och ställföreträdande dekan. 

Valberedningen kan, efter beslut i fakultetsstyrelsen, söka dekan såväl inom annan fakultet än 

den egna som utanför Lunds universitet. 

 

I enlighet med Föreskrifter om val till universitetskollegiet samt val på fakultets- och 

institutionsnivå (STYR 2017/211) ska det på varje institution väljas en valberedning, vilken 

föreslår ledamöter och eventuella suppleanter till institutionsstyrelsen. Fakultetsstyrelsen 

föreskriver att en valberedning på institutionsnivå ska bestå av minst två vetenskapligt 

kompetenta lärare och en övrig anställd. Mandatperioden ska vara tre år. Närmare 

sammansättning fastställs av prefekt och prefekt föreslår även ledamöter, vilka sedan utses 

genom val av institutionens röstberättigade.  

5.4 Fakultetsbibliotek 

Fakulteten ska ha ett fakultetsbibliotek med flertalet serviceställen. För de bibliotek som finns 

vid de institutioner som är gemensamma med LTH tillhör biblioteket organisatoriskt endera 

fakulteten. Biblioteketen vid Kemicentrum och fysiska institutionen tillhör naturvetenskapliga 

fakulteten medan biblioteket vid Matematikcentrum tillhör LTH. 

5.5 Fakultetsbibliotekarie 

Fakultetsstyrelsen har fastställt att det ska finnas en fakultetsbibliotekarie och en biträdande 

fakultetsbibliotekarie. Biträdande fakultetsbibliotekarie är ställföreträdande 

fakultetsbibliotekarie.  

 

Dekan utser fakultetsbibliotekarier och biträdande fakultetsbibliotekarie. Uppdragsperioden är 

tre år. Bibliotekarier anställda vid fakulteten ska ges möjlighet att anmäla intresse för 

uppdraget. 

 

Uppdrag: 

 Samordning  
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 Representera fakulteten i universitetsgemensamma arbetsgrupper 

 Ansvar för uppföljning av fakultetsbibliotekets verksamhet och ekonomi – 

rapportering sker till biblioteksnämnden. 
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6. FORMALIA VID BESLUTSFATTANDE SAMT MÖTE I 
STYRELSER OCH ANDRA BEREDANDE OCH BESLUTANDE 
ORGAN 

Till varje beredande och beslutande organ på fakultetsnivå ska en sakkunnig tjänsteman från 

fakultetskansliet vara knuten. Denna person utses normalt av kanslichefen. 

Föredragning och beslut 
I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet ska ärenden avgöras efter föredragning (20 

§ MF). Föredragning sker mot bakgrund mot 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 det organ som ska fatta beslutet. Dekan fattar normalt beslut i 

presidiet eller ledningsrådet. Beslut som rör enskild fattas normalt inte vid särskilt möte. 

Beslut som fattas av fakultetsstyrelsen ska normalt beredas i presidium och ledningsråd.  

Ordförande för en styrelse/nämnd ansvarar för att ärenden bereds i enlighet med gällande 

författningar och universitetets egna föreskrifter. I de fall särskild handling upprättas för ett 

beslut ska följande vara tydligt (21 § MF):  

− Dagen för beslutet. 

− Beslutets innehåll. 

− Vem som fattat beslutet. 

− Vem som har varit föredragande. 

− Vem som har varit med vid den slutliga beredningen utan att delta i avgörandet. 

 

Beslut kan fattas genom enhällighet eller genom omröstning. Ledamot har enligt 

Förvaltningslagen (19 §) rätt att reservera sig genom att få antecknat avvikande mening. I 

annat fall anses ledamoten stå bakom beslutet. 

 

Beslutsförhet 

Högskoleförordningen (4 § HF) föreskriver att högskolestyrelsen är beslutsför när fler än 

hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem ordförande. Samma beslutsförhet gäller 

samtliga styrelser och nämnder inom fakulteten. Även andra organ bör följa denna regel. 

Jäv 

För samtliga styrelser, nämnder och övriga beslutande och beredande organ vid fakulteten 

gäller att handläggning och beslutsfattande ska präglas av saklighet och opartiskhet. Med jäv 

menas en omständighet som gör att ledamot eller suppleant kan antas brista i objektivitet vid 

sitt ställningstagande. Den som är jävig får normalt inte delta i möte där ärendet handläggs. 

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot hen, ska självmant 

meddela det (12 § FL). 

 

Protokoll 

Protokoll ska upprättas skyndsamt samt ska undertecknas av sekreteraren och justeras snarast. 

Föredraganden och andra tjänstemän som är med om den slutliga handläggningen utan att 

delta i avgörandet har rätt att få avvikande mening antecknad. Detta ska göras innan 

protokollet justeras. Efter justering diarieförs protokollet enligt gällande föreskrifter.  

 

Protokoll ska föras i samtliga beredande och beslutande organ på fakultetsnivå. I övrigt ska 

protokoll föras i samtliga styrelser.  

 



18 

I de fall beslut inte upprättas i särskild handling ska protokoll utformas så att uppgifterna 

enligt 21 § MF (ovan) är tydligt.  

 

Kallelse  

Kallelse jämte föredragningslista och övriga handlingar sänds elektroniskt eller med post till 

ledamöterna senast fem arbetsdagar före möte. 

 

Närvaroplikt och närvarorätt 

Ledamot i organ inom fakulteten har närvaroplikt. Normalt krävs laga förfall (trafikhinder, 

sjukdom, enskilda angelägenheter av vikt, undervisning i de fall det inte kan undvikas) för att 

utebli från sammanträde. Förhinder ska meddelas till sekreterare eller ordförande i berört 

organ. 

 

Normalt är det enbart ledamöter och behöriga tjänstemän som deltar på sammanträden. 

Suppleanter deltar normalt enbart vid ordinarie ledamots frånvaro.  
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7. SAMVERKANSNÄTVERK INOM NATURVETENSKAPLIGA 
FAKULTETEN 

 

Nätverket för studievägledare 

Består av studievägledarna vid fakultetens institutioner samt utbildningsledaren vid 

fakultetskansliet. Nätverket ska inom sig utse en sammankallande. Nätverket samråder kring 

frågor som rör: 

 studievägledning, studiestödjande åtgärder och genomströmning 

 karriärs- och arbetslivsfrågor 

 antagningsfrågor 

 studieadministrativa system  

 

Nätverket för studierektorer inom utbildning på forskarnivå 

Består av samtliga studierektorer inom utbildning på forskarnivå, ledamöterna i nämnden för 

utbildning på forskarnivå och ansvarig handläggare på kansliet. Prodekan för forskning och 

utbildning på forskarnivå är sammankallande. 

 

IT-nätverket 

IT-rådet består av en representant från vardera institutionen god insikt i institutionens 

IT-verksamhet. Sammankallande är IT-ansvarig vid fakultetskansliet. Nätverket fungerar som 

en kommunikationslänk mellan fakultetens verksamheter och centrala IT-organ. 

 

Ekonominätverket 

Består av en ekonom från varje institution samt av kansliets ekonomigrupp. Sammankallande 

är ekonomichef vid fakultetskansliet. 

 

Nätverket för administrativa chefer 

Består av administrativa chefer vid fakultetens institutioner. Sammankallande är kanslichefen 

vid fakultetskansliet. 

 

PA-nätverket 

Består av en PA-handläggare från varje institution samt av kansliets personalgrupp. 

Sammankallande är fakultetens personalchef. 

 

Kommunikatörsnätverket 

Består av kommunikatörer vid fakultetens institutioner. Sammankallande är 

kommunikationsansvarig vid fakultetskansliet. 

 

Nätverk för dokumenthantering 

Består av institutionernas huvudansvariga för diarieföring och arkivhantering. 

Sammankallande är fakultetskoordinator vid fakultetskansliet. 

 

Utbildningsadministratörsnätverk 

Består av administratörer som arbetar med utbildningsadministration inom utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå. Sammankallande är utbildningsadministratör vid 

fakultetskansliet. 
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8. FÖRDELNING AV ANSVAR OCH BESLUTSBEFOGENHETER 
INOM FAKULTETEN 

Beslutsbefogenheter fördelas inom universitetet i ett flertal föreskrifter och beslut. 

Föreliggande dokument innehåller utöver fakultetsstyrelsens fördelning av ansvar och 

beslutsbefogenheter även ansvar och beslutsbefogenheter som universitetsstyrelsen eller 

rektor fördelat i ett antal andra beslut. En förteckning över inarbetade beslut finns som bilaga. 

Notera att fördelning av uppgifter inom miljö och säkerhet samt föreskrifter om 

uppgiftsfördelning inom det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet inte är 

medtagna i detta dokument. Föreskrifter om behörighet att förfoga över myndighetens medel 

(attestordning) är inte heller inarbetad. 

8.1 Fakultetsstyrelsens beslutsbefogenheter  

Följande, som delegerats från rektor eller universitetsstyrelsen, delegerar fakultetsstyrelsen 

inte vidare. 

Allmän förvaltning och organisation 

 Beslut om fakultetens organisation, indelning i institutioner och ledningsform för 

institutioner, innefattande sammansättning av institutionsstyrelse. 

 Beslut om inrättande och sammansättning av andra arbetsenheter och 

centrumbildningar. 

 Beslut om inrättande av beslutande och beredande organ under fakultetsstyrelsen samt 

om sammansättning av sådana organ. 

 Utseende av ledamöter i organ under fakultetsstyrelsen. 

 Beslut om fakultetens delegationsordning, policydokument, utvecklingsplaner och 

övriga regler och arbetsinstruktioner.  

 

Utbildning och forskning 

 Beslut om föreskrifter samt principiella och prejudicerande beslut rörande utbildning 

på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå. 

 Beslut om policydokument och utvecklingsplaner. 

 Fastställa institutionernas utbildningsuppdrag på grundnivå och avancerad nivå, efter 

beredning i utbildningsnämnden. 

 Inrätta och avskaffa huvudområde för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

 Fastställande av utbildningsplan för program på grundnivå och avancerad nivå 

inklusive krav på särskild behörighet. Ändringar som inte innebär förändringar av 

utbildningsplanens huvudsakliga innehåll delegeras till utbildningsnämnden.  

 Fastställa urvalsgrunder för utbildningsprogram på grundnivå som inte vänder sig till 

nybörjare (inom ramar som fastställs av universitetsstyrelsen i antagningsordning för 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå), för utbildningsprogram på avancerad 

nivå och för kurser på avancerad nivå. 

 Fastställa utbud av program, programingångar och kurser på grundnivå och avancerad 

nivå, efter beredning i utbildningsnämnden. 

 Fastställa utformandet av examensbevis inklusive bilaga till examensbevis (Diploma 

Supplement). 

 Besluta om inriktning för yrkesexamen, i tillämpliga fall. 
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 Yttrande till överklagandenämnden rörande fakultetsstyrelsens beslut i 

utbildningsfrågor. 

 Inrätta och avskaffa ämnen i utbildning på forskarnivå. 

 Beslut om antagningsregler för utbildning på forskarnivå, beaktande föreskrifterna i 

LU:s antagningsordning för utbildning på forskarnivå. 

 Fastställande av rutiner för beredning av beslut om antagning till utbildning på 

forskarnivå. Denna beslutsrätt får inte delegeras vidare. 

 Fastställande av allmän studieplan i utbildning på forskarnivå (inklusive särskild 

behörighet). 

 Beslut om betygsskala inom utbildningen på forskarnivå. 

 Utseende av huvudstudierektorer efter samråd med institutionerna.  

 Utseende av hedersdoktorer. 

 

Ekonomi 

 Besluta om fördelningsbeslut för fakulteten, innefattande utbildnings- och 

forskningsuppdrag inom fakulteten samt resurser för detta, samt om storlek och 

fördelning av de fakultetsgemensamma kostnaderna. 

 Besluta om fakultetens totalbudget.  

 Fastställande av institutioners budget inklusive kursutbud. 

 Fastställande av fakultetens helårsbokslut; resultat- och balansräkning. 

Personalfrågor 

 Besluta om förslag till rektor att informera om ledig anställning som professor. 

 

Lokalförsörjning och annan infrastruktur 

 Besluta om underlag vid ny- och ombyggnadsprojekt som överstiger 5 Mkr. 

 Besluta om utrustning och inredning vid ny- och ombyggnadsprojekt som överstiger 5 

Mkr. 

8.2 Allmänt om fördelning av beslutsbefogenheter  

Nedan följer en kort sammanfattning av principer för delegation inom naturvetenskapliga 

fakulteten: 

 Vidaredelegation kan ske vid tillämpning av föreskrifter och allmänna principer. 

Rätten att fatta principiella beslut bör inte delegeras vidare.  

 Överordnad nivå har rätt att fatta beslut för underordnad nivås räkning.  

 Vid behov av snabb hantering av enskilda ärenden har dekan rätt att i alla ärenden 

fatta beslut för fakultetsstyrelsens räkning, en så kallad nöddelegation. 

Fakultetsstyrelsen ska informeras om besluten vid följande sammanträde. 

 Med delegation följer ansvar. Ett beslut om vidaredelegation är en aktiv handling och 

den som delegerar vidare har ett fortsatt ansvar att se till att den som mottagit 

delegationen har förutsättningar att slutföra uppdraget. Den som delegerar har också 

ett ansvar att fortlöpande följa upp sitt delegationsbeslut och en förutsättning för ett 

delegationsbeslut är information uppåt. 

 En delegation ska vara skriftlig och redovisad i protokoll eller beslut, samt diarieförd. 

 Om det är oklart om ett visst ärende omfattas av en delegation, eller om det råder 

tveksamhet om vidaredelegation är möjlig, ska mottagaren av delegationen föra 
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tillbaka ärendet till det organ eller den individ som lämnat delegationen för ett 

klargörande. 

 Delegation av beslutsrätt kan när som helst återkallas. 

 En vidaredelegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende och 

delegation ska ges till ett organ eller en funktion. 

8.3 Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter till olika organ och 
funktioner 

8.3.1 Dekan 

Allmän förvaltning och organisation 

 Utse ledamöter i organ på universitetsnivå samt besluta om förslag på ledamöter i de 

fall ledamöterna ska utses av rektor eller universitetsstyrelse. 

 Utse ordförande i kommittén för jämställdhet och lika villkor.  

 

Utbildning och forskning 

 Besluta om antagning av doktorand med annan form av finansiering än 

doktorandanställning. 

 Underteckna letter of invitation/motsvarande som grund för uppehållstillstånd för 

blivande doktorander som ska ha externt stipendium som finansiering. 

 Besluta om antagning till deltidsstudier inom utbildning på forskarnivå. 

 Beslut om i vilka fall antagning till utbildning på forskarnivå kan ske endast till 

licentiatutbildning. 

 Besluta om policy och principer för disputation och distribution av avhandlingar. 

 Utfärda bevis för yrkesexamina och generella examina på grund- och avancerad nivå. 

 Utfärda bevis för licentiatexamen och doktorsexamen. 

 Besluta om antagning av oavlönad docent. 

 Besluta om tilldelning av forsknings- och resebidrag efter förslag från 

stipendiekommittén. 

 Teckna internationella utbytesavtal (utom Erasmusavtal) avseende studentutbyte på 

grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 

Ekonomi 

 Fastställa fakultetens kvartals- och halvårsbokslut samt prognos och ekonomisk 

bedömning. 

 Besluta om inrättande av stipendium. Denna beslutsrätt får inte delegeras vidare.  

Att vara firmatecknare vid fakulteten för: 

 samtliga avtal som omfattar fler än en institution och som inte ska undertecknas av 

rektor eller förvaltningschef. 

 uppdragsforskningsavtal och samarbetsavtal inom intervallet 800 tkr – 4 mnkr. I 

beräkning av värdet på samarbetsavtal ska den ersättning (ekonomisk eller i annan 

form) som universitetet får läggas ihop med universitetets motprestation. 

 Memorandum of Understanding och Letter of Intent i de fall det avtal som avses 

tecknas ska skrivas under av dekan. 

 samtliga industridoktorandavtal. 

 utbildningsavtal och ansökningar som berör enbart fakulteten. 
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Dekan vidaredelegerar inte rätt att teckna avtal. Observera att berörd prefekt måste godkänna 

samtliga avtal som berör institutionens verksamhet före dekanens underskrift.  

Personalfrågor 

 Beslut om kravprofil inför beslut om ledigkungörelse av lärarbefattning.  

 Beslut om att informera om ledig anställning som universitetslektor, adjungerad 

universitetslektor, biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt, adjungerad 

universitetsadjunkt eller postdoktor. (Beslut om att informera om ledig anställning 

som professor fattas av rektor på förslag av fakultetsstyrelsen). 

 Säkerställa att det vid rekrytering av professor finns behöriga sökande av båda könen, 

innan ansökningarna överlämnas till sakkunniga för bedömning. Om behöriga 

sökande av endera könet saknas ska rektor meddelas.2 

 Besluta om anställning och avbrytande av tillsättning av anställning som 

universitetslektor, adjungerad universitetslektor, biträdande universitetslektor, 

adjungerad universitetsadjunkt, universitetsadjunkt och postdoktor. (Anställning av 

professor och avbrytande av tillsättning av anställning som professor beslutas av 

rektor efter förslag av dekan). 

 Beslut om att föreslå rektor om anställning som professor. 

 Besluta om ändring av läraranställnings inriktning/ämne (med undantag för 

professorer). 

 Besluta om omreglering av läraranställning (inklusive professorer). 

 Fatta beslut om lön (lönerevision och andra lönebeslut) för prefekt, biträdande 

prefekt, och andra chefer samt lärare förutom professorer.  

 Fatta beslut om lön endast i lönerevision för professorer. 

 Besluta om prövning för befordran till högre läraranställning. Beslut fattas efter 

samråd med berörd institution. Beslut om prövning om befordran ska baseras på ett 

strategiskt övervägande. I övervägandet ska ingå en bedömning om den anställde 

lämnat dokumenterade bidrag till verksamhetens utveckling och bedömts lämplig för 

befordran. 

 Besluta om befordran till anställning som universitetslektor. 

 Beslut om att föreslå rektor att befordra universitetslektor till anställning som 

professor.  

 Förslag till yttrande till överklagandenämnden för högskolan rörande överklagat 

beslut om anställning som professor. 

 Yttrande till överklagandenämnden rörande dekans beslut i personalfrågor.  

 Besluta om förordnande av prefekt eller motsvarande, ställföreträdande prefekt, och i 

förekommande fall biträdande prefekt. 

 Besluta om uppdragstillägg för uppdrag vid en institution/motsvarande i enlighet med 

gällande föreskrifter (utom studierektor inom grundutbildning och studierektor inom 

forskarutbildning). 

 Besluta om uppdrag av fakultetsbibliotekarie och biträdande fakultetsbibliotekarie. 

 Besluta om dimensionering av kansliet inom de ekonomiska ramar som styrelsen 

beslutat. 

 Teckna lokala avtal om lön (RALS). 

 Besluta om tjänstledighet samt återkallande av tjänstledighet för professor. 
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 Tillstyrka professors ansökan om delpension inför beslut av rektor. 

 Tillstyrka beslut om utlandsstationering före prefekts undertecknande av URA-

kontrakt. Detta gäller samtliga lärare utom postdoktorer. 

 Besluta att anställd ska upphöra med en bisyssla eller förbjuda en anställd att åta sig 

en bisyssla. Denna beslutsrätt får inte delegeras till annat än organ eller 

befattningshavare på fakultetsnivå. 

 Bedöma prefekts anmälan av bisyssla. Bedöma anmälan av bisyssla från anställda vid 

institution och fakultetskansli i de fall anställd har bisyssla.  

 Besluta om anställning efter ålderspensionering för professorer och 

universitetslektorer. 

 

Lokalförsörjning och annan infrastruktur 

 Besluta om underlag vid ny- och ombyggnadsprojekt i det fall kostnaderna tillförs 

hyran eller överstiger 500 tkr men understiger 5 Mkr. 

 Besluta om utrustning och inredning vid ny- och ombyggnadsprojekt då kostnaderna 

tillförs hyran eller då de överstiger 500 tkr men understiger 5 Mkr. 

 Besluta om ytterligare förhyrning av lokaler som innebär en årlig kostnadshöjning på 

mer än 500 tkr.  

 Lämna godkännande till Sektion Byggnad, IT och Service att fatta utrednings- och 

genomförandebeslut för byggnadsfrågor.  

 Övergripande arbetsmiljö-, miljö- och säkerhetsfrågor. 

8.3.2 Prodekaner 

Prodekan för utbildning på forskarnivå har beslutsbefogenhet att: 

 Besluta om förordnande av studierektor inom utbildning på forskarnivå på prefekts 

förslag. Beslut om förordnande inkluderar beslut om uppdragstillägg. 

 Besluta om antagning av doktorand till forskarutbildningen i de fall prefekten är 

handledare. 

 Besluta om upprättande och fastställande av individuell studieplan samt årlig 

uppföljning av denna i de fall prefekten är handledare. 

 Besluta om betygsnämnd, ordförande och opponent vid disputation.  

 Besluta om tid och plats för disputation. 

 Besluta om tid för avhandlings tillgänglighet (förkortad spikningstid). 

 Besluta om tid, plats, ordförande och opponent vid licentiatseminarium. 

 

I sin roll som ordförande i lärarförslagsnämnden har prodekanen rätt att utse bedömare av 

ETP-ansökningar.  

 

Prodekan för utbildning på grund- och avancerad nivå har beslutsbefogenhet att: 

 Besluta om förordnande av studierektor för utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå. Beslut om förordnande inkluderar beslut om uppdragstillägg. 

 Avge yttrande över remisser rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

 Ställa in program och programingångar på grundnivå och avancerad nivå. 

 Besluta om tilldelning av studieavgiftsstipendium efter förslag från 

stipendiekommittén för hantering av studieavgiftsstipendier. 
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 Fatta beslut i enskilda antagningsärenden som gäller antagning till senare del av 

program som leder till yrkesexamen på grundnivå och avancerad nivå. 

8.3.3 Fakultetskansli och kanslichef 

Kanslichef har beslutsbefogenhet att: 

Ekonomi 

 Teckna samtliga avtal inom EU:s sjunde ramprogram och Horizon 2020, med 

undantag av avtal med anställd och avtal inom speciella program (se 

Handläggningsordning för forskningsprojekt inom EU:s sjunde ramprogram, dnr I A 

39 6932/2006 och LU:s handläggningsordning för forskningsprojekt inom EU:s 

ramprogram Horizon 2020, dnr STYR 2014/203). 

 Besluta om anlitande av näringsidkare som är arbetstagare vid Lunds universitet eller 

närstående till sådan arbetstagare, där beslutet om anlitande ska fattas på områdesnivå 

enligt Lunds universitets föreskrifter (Anlitande av juridisk person, Dnr I A 9 

6301/97). 

 Besluta om anlitande av näringsidkare för arbetsuppgifter inom utbildning och 

forskning, där beslutet om anlitande ska fattas på fakultetsnivå enligt Lunds 

universitets föreskrifter (Anlitande av juridisk person, Dnr I A 9 6301/97). Kanslichef 

kan delegera dessa uppgifter till prefekt, och ge prefekt möjlighet att vidaredelegera. 

Personalfrågor 

 Besluta om fördelning av arbetet vid fakultetskansliet. 

 Besluta om rekrytering och anställning av personal på fakultetskansliet inom given 

budgetram samt beslut om avbrytande av tillsättning av personal på fakultetskansliet. 

 Fatta beslut i övriga frågor rörande anställning för personal på fakultetskansliet 

såsom: 

 Förläggning av anställds arbetstid inom ramen för gällande kollektivavtal 

 Anställds fullgörande av arbetsuppgifter 

 Semester 

 Rehabiliteringsåtgärder 

 Besluta att avsätta extra premie till ålderspension för anställd vid fakultetskansliet. 

 Besluta om tjänstledighet samt återkallande av tjänstledighet för personal vid 

fakultetskansliet.  

 Fatta beslut om lön (lönerevision och andra lönebeslut för TA-personal vid 

fakultetskansliet.  

 Attestera eventuell bisyssla avseende personal vid fakultetskansliet. I de fall anställd 

har bisyssla görs bedömningen av dekan. 

 Besluta om avslutande av tidsbegränsad anställning, inklusive provanställning för 

personal på fakultetskansliet. 

 
 
Ekonomichef har beslutsbefogenhet att: 

 Teckna utbetalningsorder för kostnadsställen inom fakulteten. 

 Ansvara för att periodiseringar/resultatavräkningar i bokslut är korrekta. 

 Besluta om ändring av institutionernas bokslut. 

 
 
 



26 

Personalchef har beslutsbefogenhet att: 

 Besluta om anställning av TA-personal utom personal på fakultetskansliet. 

 Besluta om anställning efter ålderspensionering för samtlig personal utom professorer 

och universitetslektorer. 

 Besluta om förlängning av doktorandanställning, av andra skäl än 

institutionstjänstgöring, sjukdom, föräldraledighet, värnplikt, förtroendeuppdrag i 

personalorganisationer eller studentorganisationer. 

 Besluta om att avbryta en tillsättning av anställning utom i de fall beslut om 

avbrytande fattas av dekan eller kanslichef.  

 Yttrande till överklagandenämnden rörande beslut i personalfrågor som inte fattas av 

dekan. 

 Fatta beslut om lön (lönerevision och andra lönebeslut) för samtlig TA-personal utom 

personal på fakultetskansliet. 

 Besluta om tjänstledighet, utom vid föräldraledighet och partiell ledighet för barn 

under 12 år, samt återkallande av sådan ledighet, för samtliga anställda vid fakulteten 

utom professorer och personal vid fakultetskansliet. (Dekan besluter om allt 

tjänstledighet för professorer och kanslichef beslutar om all tjänstledighet för 

personal vid fakultetskansliet. Prefekt beslutar om föräldraledighet och partiell 

ledighet för barn under 12 år samt återkallande av sådan ledighet, för samtliga 

anställda vid institution utom professorer.) 

 Företräda myndigheten vid förhandling med personalorganisation om beslut som 

arbetsgivaren avser att fatta eller som personalorganisation vill förmå arbetsgivaren 

att fatta (med undantag för tvisteförhandling eller kollektivavtalsförhandling) genom 

fakultetsförlagda förhandlingar eller motsvarande med personalorganisation. 

 Tillstyrka universitetslektors ansökan om delpension inför beslut av universitetets 

personaldirektör. 

 Tillstyrka tidpunkt för anställnings upphörande vid begäran om entledigande för 

samtlig personal.  

 Besluta om anställnings upphörande vid avgångsskyldighet pga. ålder enligt regler i 

lag och kollektivavtal samt vid sjukdom i enlighet med beslut av försäkringskassa 

(undantag professorer och kanslichef).   

 

 

Fakultetens internationellt ansvariga har beslutsbefogenhet att: 

 Som administrativt ansvarig underteckna avtal inom EU-projekt i enlighet med beslut 

Handläggningsordning för forskningsprojekt inom EU:s sjunde ramprogram, dnr I A 

39 6932/2006 och LU:s handläggningsordning för forskningsprojekt inom EU:s 

ramprogram Horizon 2020, dnr STYR 2014/203. 

 Teckna Erasmusavtal för fakultetens institutioners räkning. 

 Besluta om antagning av utbytesstudenter (genom så kallat Letter of Acceptance) som 

har fått en kursplats eller fått besked om deltagande i ett utbildningsmoment och som 

kommer hit inom fakultetens utbytesavtal. 

 Besluta om nominering och rangordning av sökande från området till universitetets 

centrala utbytesavtal. Beslutet fattas först efter att ärendet varit ute på remiss till 

berörda institutioner och där de haft tillfälle att yttra sig över studenternas 

ansökningar. Remissförfarandet kan försakas av den internationellt ansvarige om det 

är uppenbart obehövligt eller beslutet på grund av tidsbrist inte kan uppskjutas. 
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 Besluta om nominering av studenter till utbytesstudier vid utländskt universitet, som 

området har ingått utbytesavtal med. Ärendena hanteras på samma sätt som i punkten 

ovan. 

 Utfärda så kallat Letter of Intent till en presumtiv stipendiat (t ex sökande till Svenska 

Institutet). Berört ämnesområde måste först lämna ett positivt yttrande. 

8.3.4 Lärarförslagsnämnd 

 Avge förslag till fakultetsstyrelsen eller dekan vid anställning av samtliga 

universitetslärare utom postdoktorer.  

 Avge förslag vid befordran av lärare. 

 Utse sakkunniga för bedömning av sökandes skicklighet vid rekrytering av lärare.  

 Lämna anvisningar till sakkunniga för utformning av yttranden. 

 Besluta om ETP och antagning till fakultetens pedagogiska akademi efter 

rekommendation från bedömargruppen. 

 

Ordförande i lärarförslagsnämnden har beslutsbefogenhet att: 

 Besluta att hela eller delar av ett anställningsärende ska beredas i en 

rekryteringskommitté.  

 Utse ledamöter i en beslutad rekryteringskommitté. Ska hela beredningen företas i 

rekryteringskommittén ska rekryteringskommittén minst bestå av en 

studentrepresentant, en institutionsrepresentant samt en ledamot från 

lärarförslagsnämnden. 

 Utse bedömargrupp för beredning av ETP-ansökan. 

8.3.5 Utbildningsnämnd 

 Besluta om kursplaner inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive 

krav på särskild behörighet, områdesbehörighet och urvalsmodell samt litteraturlistor.  

 Besluta om institutionsanknytning av utbildning inom fakultetens 

verksamhetsområde. 

 Besluta om betygsskala inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inom 

ramar som fastställs av universitetsstyrelsen). 

 Besluta om kompletterande föreskrifter för terminsindelning (periodindelning). 

 Besluta om ändringar i utbildningsplaner som inte innebär förändringar av 

utbildningsplanens huvudsakliga innehåll. 

 Bereda underlag för fakultetsstyrelsens beslut om utbud av program, programingångar 

och kurser på grundnivå och avancerad nivå. 

 Bereda underlag för fakultetsstyrelsens beslut om institutionernas utbildningsuppdrag 

på grundnivå och avancerad nivå. 

 Besluta om fakultetsgemensamma regler och riktlinjer som rör genomförandet av 

utbildningen på grundnivå och avancerad nivå.  

 Bereda underlag för fakultetsstyrelsens beslut om handlingsplaner som rör utbildning 

på grundnivå och avancerad nivå.  



28 

8.3.6 Nämnden för utbildning på forskarnivå 

 Inrätta fakultetsgemensamma kurser för utbildning på forskarnivå och utseende av 

examinator för dessa. 

 Fastställa kursplaner för utbildning på forskarnivå. 

 Fastställa riktlinjer för allmänna studieplaner. 

 Fastställa bestämmelser för rutiner vid utlysning av plats inom utbildning på 

forskarnivå. 

 Fastställa formulär för ansökan till utbildning på forskarnivå. 

 Hantera övriga frågor som rör utbildning på forskarnivå, som inte är av principiell art. 

8.3.7 Institutionsstyrelser 

 Lämna förslag till budget för institutionen (fastställs av fakultetsstyrelsen). 

 Fatta beslut i policy- och strategiska frågor som inte enligt dessa föreskrifter eller 

andra bestämmelser ska beslutas fakultetsstyrelse, organ under fakultetsstyrelsen eller 

dekan. 

 Besluta om förekomsten av suppleanter i institutionsstyrelsen. 

8.3.8 Prefekt eller motsvarande 

 

Allmän förvaltning och organisation 

 Utse ordförande samt övriga arbetsgivarrepresentanter i HMS-kommittén. 

 Utse ledamöter i fakultetens IT-råd och kommittén för jämställdhet och lika villkor. 

 Fastställa valberedningens sammansättning samt föreslå ledamöter till institutionens 

valberedning. 

 Diarieföring och arkivhantering enligt gällande regelverk.  

 Att det finns en delegationsordning på institutionsnivå.  

 Att den interna kommunikationen inom institutionen fungerar på ett tillfredsställande 

sätt och att informationen från institutionen till fakulteten är god.  

 Att skapa förutsättningar för att all personal känner till universitets- och 

fakultetsgemensamma bestämmelser. Det gäller särskilt de bestämmelser som rör 

förhållandet till enskilda studenter. 

 Att godkänna samtliga avtal och ansökningar som berör institutionens verksamhet, 

oavsett om behörig firmatecknare är annan. 

 

Forskning 

 Besluta om former för forskningsredovisning och kvalitetsutveckling. 

 Bevilja tillstånd att använda försöksdjur. 

 Bevilja tillstånd att föda upp försöksdjur. 

 Bevilja tillstånd för innesluten användning av genetiskt modifierade försöksdjur. 

Utbildning på forskarnivå  

 Besluta hur ämnesansvaret ska organiseras. 

 Besluta om antagning av heltidsstuderande forskarstuderande med 

doktorandanställning (görs av prodekan för utbildning på forskarnivå om prefekten är 

handledare). Urval ska ske i enlighet med Riktlinjer för utlysning av utbildningsplats 
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och beredning av beslut om antagning till forskarutbildning inom naturvetenskapliga 

fakulteten (STYR 2014/731). Beslutsrätten får inte delegeras vidare. 

 Besluta om dispens från behörighetskrav vid antagning av doktorand. 

 Utse handledare för doktorand och besluta om byte av handledare. Beslutsrätten får 

inte delegeras vidare (görs av prodekan för utbildning på forskarnivå om prefekten är 

handledare).  

 Fastställa individuell studieplan vilket inkluderar poängbedömning av kurser (görs av 

prodekan för utbildning på forskarnivå om prefekten är handledare). Beslutsrätten får 

inte delegeras vidare.  

 Utse examinator för kurs och annat poänggivande moment. 

 Besluta om studieortsbyte. 

 Besluta om tillgodoräknande av tidigare utbildning inom utbildningen på forskarnivå. 

Denna beslutsrätt kan inte delegeras till doktorandens handledare. 

 Föreslå studierektor 

 Upprättande av skriftlig överenskommelse mellan institution och doktorand där 

innebörden av stipendiefinansieringen och gällande sociala villkor klargörs tecknas 

före det att stipendiaten påbörjar sin forskarutbildning vid Lunds universitet. 

Prefekten är ansvarig för eventuella konsekvenser som ett felaktigt beslut kan 

medföra. 

 Upprättande av individuell studieplan samt årlig uppföljning av denna (görs av 

prodekan för forskarutbildning om prefekten är handledare). 

 Anmälan med förslag till tid, plats, opponent, betygsnämnd och ordförande vid 

disputation. 

 Anmälan med förslag till tid, plats, opponent, examinator och ordförande för 

licentiatseminarium. 

 När utbildningen på forskarnivå är klar i sin helhet. 

 

 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

 Förordna examinator för kurs. 

 Ställa in kurser på grundnivå och avancerad nivå och erbjudande av alternativa 

kursval på grundnivå och avancerad nivå. 

 Besluta om antagningstal på program, programingångar och kurser på grundnivå och 

avancerad nivå, inom ramen för utbildningsuppdraget. 

 Besluta om revidering av litteraturlistor. 

 Fastställa delprov/provkoder inom kurser. 

 Besluta om utformning av rekommenderade studiegångar. 

 Underlag till kursutbud samt de delar av fakultetens budget som innefattar 

utbildningsuppdrag för vidare behandling i utbildningsnämnden och 

fakultetsstyrelsen. 

 Översättning av utbildnings- och kursplaner till engelska. 

 Rapportering av kursplaner, litteraturlistor, anmälningsanvisningar och övrig 

information i de studerandeadministrativa systemen. 

 Tillgång till studievägledning för studenter. 

 Ansvara för att genomföra och följa upp kursvärderingar och kursutvärderingar. 

 Tillhandahållande av tidigare tentamensskrivningar. 

 Underlag för nya och reviderade kursplaner och utbildningsplaner. 
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 Besluta i enskilda antagningsärenden som rör kompletterande antagning, anstånd och 

studieuppehåll rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

 Besluta i enskilda antagningsärenden som gäller antagning till senare del av program 

som leder till generell examen på grundnivå och avancerad nivå. 

 Besluta om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet som del av examen. 

 

Ekonomi 

 Ledning av institutionens löpande ekonomi samt redovisning. 

 Resultatuppföljning. 

 Utse inköpssamordnare och ansvara för att institutionens inköp sker i enlighet med 

gällande mål, lagar, regler och riktlinjer. Grundprincipen är att eventuella kostnader 

som belastar universitetet till följd av fel vid institutionens handläggning av sina 

inköpsärenden belastar institutionen. 

 Vara firmatecknare inom berörd institution i följande fall: 

 bidragsavtal på mindre än 8 mnkr. 

 uppdragsforskningsavtal och samarbetsavtal på mindre än 800 tkr. I beräkning av 

värdet på samarbetsavtal ska den ersättning (ekonomisk eller i annan form) som 

universitetet får läggas ihop med universitetets motprestation. 

 Memorandum of Understanding och Letter of intent i de fall det avtal som avses 

tecknas ska skrivas under av prefekt samt i de fall när värdet av det framtida 

avtalet inte är känt. 

 licensavtal (avtal där universitetet ger licensrätt/nyttjanderätt) 

 avtal om examensarbeten 

 Material Transfer-avtal (avtal som ger part rätt att använda material) 

 sekretessavtal 

 avtal med anställda      

 ansökningar som inte ska skrivas under av rektor eller dekan 

Prefekt kan vidaredelegera rätt att teckna avtal till avdelningschef inom institutionen. Denna 

rätt kan i sin tur inte vidaredelegeras. Vidaredelegering ska vara skriftlig och ske till viss 

befattning. Vidaredelegationerna ska diarieföras, kontinuerligt uppdateras och vid behov 

återkallas. 

Personalfrågor 

 Besluta om fördelning av arbetet vid institutionen.  

 Besluta om anställning av antagen doktorand.  

 Besluta om intermittent anställning och därtill hörande timrapportering och besluta 

om arvode för uppdrag inom institution. 

 Besluta om avslutande av provanställning.  

 Besluta om besked/varsel om tidsbegränsad anställnings upphörande. 

 Besluta om utlandsstationering genom undertecknande av URA-kontrakt. Beslutet ska 

tillstyrkas av dekan då det gäller lärare (utom postdoktorer). 

 Underteckna letter of invitation/motsvarande som grund för uppehållstillstånd för den 

som ska ha stipendium som finansiering för förkovran inom forskning.  

 Besluta om att ta emot stipendiat (tilldelning av stipendium) för förkovran inom 

utbildning på grundnivå samt forskning. Denna beslutsrätt får inte delegeras vidare. 
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 Tillstyrka professors ansökan om delpension inför beslut av rektor samt tillstyrka 

universitetslektors ansökan om delpension inför beslut av universitetets 

personaldirektör. 

 Tillstyrka övriga anställdas ansökan om delpension inför beslut av universitetets 

personaldirektör. 

 Besluta om föräldraledighet och partiell ledighet för barn under 12 år, samt 

återkallande av sådan ledighet, för samtliga anställda vid institutionen utom 

professorer.  Dekan beslutar om all tjänstledighet för professorer. 

 Attestera anmälan om bisyssla. Denna beslutsrätt får inte delegeras vidare. I de fall 

anställd har bisyssla görs bedömning av dekan. 

 Besluta i övriga frågor rörande anställning av institutionens medarbetare såsom bland 

annat: 

 förläggning av anställds arbetstid inom ramen för gällande kollektivavtal, 

 anställds fullgörande av arbetsuppgifter 

 semester 

 rehabiliteringsåtgärder. 

 Besluta att avsätta extra premie till ålderspension för anställd. 

 Upprättande av skriftlig överenskommelse mellan institution och stipendiat där 

innebörden av stipendiefinansieringen och gällande sociala villkor klargörs. En sådan 

överenskommelse ska omfatta en plan för stipendiatens förkovran, finansiering, 

vistelsens längd och ska tecknas före det att stipendiaten påbörjar sin förkovran inom 

utbildning på grundnivå eller forskning vid Lunds universitet. Prefekten är ansvarig 

för eventuella konsekvenser som ett felaktigt beslut kan medföra. 

 Upprättande av årlig personalplan för anställda. 

 Upprättande av årlig jämställdhets- och likabehandlingsplan/policy. 

 Ansvara för rehabilitering.  

 Förslag till lön vid nyanställning samt lönerevision. 

 Vidareutbildning av institutionens personal.  

 Att inrättande av anställning alternativt återbesättande av tjänst är förankrat i 

institutionsstyrelsen. 

 

Lokalförsörjning och annan infrastruktur 

 Besluta om ytterligare förhyrning av lokaler som innebär en årlig kostnadshöjning på 

mindre än 500 tkr. 

 Besluta om underlag vid ny- och ombyggnationer för högst 500 tkr per projekt då 

projektet inte påverkar den framtida hyresnivån. 

 Besluta om utrustning och inredning vid ny- och ombyggnadsprojekt för högst 500 tkr 

då institutionen betalar med egna medel.  

 Besluta om organisation av IT-verksamhet och övrig infrastrukturell verksamhet. 

 Besluta om omfattningen av lokalvård och övriga servicetjänster. 

 Ansvara för daglig drift av institutionens lokaler och utrustning.  

 Utöva ledning och tillsyn av miljöarbetet vid institutionen. 

 Utöva ledning och tillsyn av det fysiska arbetsmiljöarbetet vid institutionen. 

 Ansvara för IT-säkerheten. 

 Genomföra riskanalys och förebyggande åtgärder mot skada på institutionens 

personal eller egendom. 

 



 

Bilaga 1: Fördelning av rätt att underteckna vissa avtal och ansökningar 

Nedanstående är ett utdrag ur bilaga till Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter 

vid Lunds universitet (STYR 2016/1277). 

Rektors delegation till förvaltningschefen, dekaner och prefekter och styrelsen för Max IV-

laboratoriet. 

Avgränsning 

Delegationerna i dessa föreskrifter gäller endast för de typer av avtal och ansökningar som 

definieras nedan (med undantag för delegationerna till förvaltningschefen). För övriga 

avtalstyper, såsom köpeavtal och hyresavtal, finns separata delegationer. 

Definitioner 

Inom universitetet sluts en stor mängd avtal med varierande innehåll relaterade till forskning 

och utbildning. Avtalets art är avgörande för bedömningen av vem som är behörig att 

underteckna avtalet. För bedömning av avtalets art används följande definitioner:

 bidragsavtal – avser medel utan krav på motprestation. Det innebär att den som lämnar 

bidraget inte har ställt krav på att som utbyte för lämnade medel erhålla varor eller 

tjänster eller på att åtnjuta särskild förmånsställning. Att mottagaren enligt 

överenskomna villkor ska använda medlen till ett visst ändamål eller att det finns en 

redovisningsplikt, är inte en motprestation 

 industridoktorandavtal – avtal om utbildning på forskarnivå där doktoranden är 

anställd hos den externa finansiären 

 licensavtal – avtal där universitetet ger licensrätt/nyttjanderätt till t.ex. en programvara 

(avtal där universitetet köper licensrätt eller nyttjanderätt behandlas i annat 

sammanhang) 

 samarbetsavtal – avser icke-fullfinansierade samarbeten med en eller flera parter där 

krav på motprestation finns (se nedan under uppdragsforskningsavtal) 

 uppdragsforskningsavtal – fullfinansierade uppdrag där uppdragsgivaren ställer krav 

på motprestation (kan vara i form av uppskjuten publicering, krav på sekretess, rätt till 

resultat etc.) 

 uppdragsutbildningsavtal – avtal relaterade till uppdragsutbildningsförordningen 

 utbildningsavtal – avtal med andra lärosäten om utbildning, t.ex. gemensamt 

utbildningsprogram, utbytesavtal samt avtal med samarbetspartners rörande t.ex. 

studenters examensarbeten.  

Dessutom finns: 

 avtal om examensarbeten, 

 Material Transfer-avtal – ger rätt att använda material (såväl universitetet som annan 

part kan ge denna rätt), 

 sekretessavtal – träffas oftast i samband med diskussioner om framtida samarbete, 

 Letter of Intent / Memorandum of Understanding – avsiktsförklaring om att ingå avtal, 



 

 konsultavtal – avtal där universitetet säljer konsulttjänster, avtal om köp av 

konsulttjänster behandlas i annat sammanhang,  

 avtal med anställda. 

Dessutom finns följande specifika avtal: 

 avtal inom EUs forskningsprogram 

 avtal med National Institute of Health 

 

Med avtal med anställda avses avtal i vilka anställd ger rättighet till resultat (t.ex. 

licensrättighet, optionsrätt), accepterar vissa inskränkningar (t.ex. uppskjuten publicering) 

etc., för att universitetet ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot övriga parter i de avtal 

som anges ovan. 

Med ansökan avses ansökan om externa medel för forskning och utbildning. 

Hantering av avtal och ansökningar 

Prefekten ansvarar för institutionens verksamhet och måste därför alltid godkänna 

samtliga avtal och ansökningar som berör institutionens verksamhet explicit, oavsett 

om behörig firmatecknare är någon annan (se nedan). 

 

Juridiska avdelningen upprättar, förhandlar och granskar avtal av ovan nämnda typer. 

Inför under tecknande av avtal rekommenderas ansvarig kontakta juridiska avdelningen 

i god tid får att få stöd och hjälp. 

 

Följande gäller om inte annat anges under Särskilda villkor. 

Rätt att underteckna avtal får Lunds universitet har följande funktioner: 

 

Rektor 

Rektor är firmatecknare i följande fall: 

 samtliga avtal av ovan nämnda typer som omfattar flera institutioner inom mer än en 

fakultet (motsvarande), 

 bidragsavtal på 8 mnkr och däröver, 

 uppdragsforskningsavtal och samarbetsavtal på 4 mnkr och däröver. I beräkning av 

värdet på samarbetsavtal ska den ersättning (ekonomisk eller i annan form) som 

universitetet erhåller läggas ihop med universitetets motprestation, 

 Memorandum of Understanding och Letter of Intent i de fall det avtal som avses 

bli tecknat ska skrivas under av rektor, 

 avtal där motpartens villkor är att rektor skriver under avtalet, 

 utbildningsavtal och ansökningar som berör mer än en fakultet (motsvarande)3, 

 utbildningsavtal och ansökningar avseende ett gemensamt 

utbildningsprogram som leder fram till gemensam examen4 och  

 ansökningar i fall då det av utlysningen framgår att rektor ska skriva under. 

 

Förvaltningschef 

Förvaltningschefen har rätt att teckna samtliga avtal inom förvaltningschefens 



 

ansvarsområden (såsom det definieras i Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter 

och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet, sidan 2) och samtliga avtal inom 

universitetsförvaltningen. 

 

Förvaltningschefen har dessutom rätt att teckna avtal i följande fall: 

 samtliga uppdragsutbildningsavtal, 

 avtal med LU Innovation system AB som motpart. 

 

Förvaltningschefen kan vidaredelegera rätt att teckna avtal till annan 

befattningshavare inom förvaltningen. Vidaredelegering ska vara skriftlig och ske till 

viss befattning. Vidaredelegationerna ska hållas ordnade, kontinuerligt uppdateras 

och vid behov återkallas. 

 

Dekan 

Med dekan avses även ordförande får styrelsen får universitetets särskilda 

verksamheter (USV) och ordförande får styrelsen får kultur- och museiverksamheten 

(LUKOM). 

 

Dekan är firmatecknare vid berörd fakultet i följande fall: 

 samtliga avtal av ovan nämnda typer som omfattar fler än en institution som inte 

ska undertecknas av rektor eller förvaltningschef enligt ovan, 

 uppdragsforskningsavtal och samarbetsavtal inom intervallet 800 tkr - 4 mnkr. I 

beräkning av värdet på samarbetsavtal ska den ersättning (ekonomisk eller i annan 

form) som universitetet erhåller läggas ihop med universitetets motprestation, 

 Memorandum of Understanding och Letter of Intent i de fall det avtal som avses bli 

tecknat ska undertecknas av dekan, 

 samtliga industridoktorandavtal och 

 utbildningsavtal och ansökningar som berör enbart fakulteten.  

 

Dekan kan vidaredelegera rätt att teckna avtal. Vidaredelegering ska vara skriftlig och ske till 

viss befattning. Vidaredelegationerna ska hållas ordnade, kontinuerligt uppdateras och vid behov 

återkallas. 

 

Prefekter 

Med prefekt avses även föreståndare inom USV och LUKOM. 

 

Samtliga avtal och ansökningar som berör institutionen ska godkännas av 

prefekten. Prefekten är firmatecknare inom berörd institution i följande fall: 

 bidragsavtal på mindre än 8 mnkr, 

 uppdragsforskningsavtal och samarbetsavtal på mindre än 800 tkr. I beräkning 

av värdet på samarbetsavtal ska den ersättning (ekonomisk eller i annan form) 

som universitetet erhåller läggas ihop med universitetets motprestation, 

 Memorandum of Understanding och Letter of Intent i de fall det avtal som 

avses bli tecknat ska skrivas under av prefekt samt i de fall när värdet av det 

framtida avtalet inte är känt, 

 licensavtal (avtal där universitetet ger licensrätt/nyttjanderätt),  

 avtal med samarbetspartners om examensarbeten, 

 Material Transfer-avtal, 



 

 sekretessavtal, 

 avtal med anställda och 

 ansökningar som inte ska skrivas under av rektor eller dekan. 

 

Prefekt kan vidaredelegera rätt att teckna avtal. Vidaredelegering ska vara skriftlig och 

ske till viss befattning. Vidaredelegationerna ska hållas ordnade, kontinuerligt 

uppdateras och vid behov återkallas. 

 

Styrelsen för MAX  IV-laboratoriet 

Styrelsen för MAX IV-laboratoriet är firmatecknare inom MAX IV för avtal av ovan 

nämnda typer, med undantag av: 

 följande avtal som enligt ovan ska undertecknas av rektor: 

o samtliga avtal av ovan nämnda typer som omfattar flera institutioner inom mer än en 

fakultet (motsvarande), 

o Memorandum of Understanding och Letter of Intent i de fall det avtal som 

avses bli tecknat ska skrivas under av rektor, 

o avtal där motpartens villkor är att rektor skriver under avtalet, 

o utbildningsavtal och ansökningar som berör mer än en fakultet (motsvarande), 

o utbildningsavtal och ansökningar avseende ett gemensamt utbildningsprogram som 

leder fram till gemensam examen och  

o ansökningar i fall då det av utlysningen framgår att rektor ska 

skriva under.  

 avtal vars sammanlagda värde överstiger 150 mnkr, vilka undertecknas av rektor, 

 avtal rörande MAX IV-laboratoriets övergripande finansiering, vilka undertecknas av 

rektor. 

 

Styrelsen för MAX IV-laboratoriet kan vidaredelegera rätt att teckna avtal. 

Vidaredelegering ska vara skriftlig och ske till viss befattning. Vidaredelegationer ska 

hållas ordnade, kontinuerligt uppdateras och vid behov återkallas. Styrelsens för MAX 

IV vidaredelegationer ska kontinuerligt delges rektor. 

 

Särskilda villkor 

För EU:s ramavtal samt för avtal med National Institute of Health gäller särskilda 

regler i enlighet med särskilda beslut. I enlighet med dessa särskilda regler 

undertecknar respektive kanslichef sådana avtal utom i de fall respektive avtal berör 

mer än en fakultet. 

 

För följande sådana avtal finns specifika handläggningsrutiner: 

 EU Horizon 2020: Handläggningsordning för forskningsprojekt inom 

europeiska kommissionens ramprogram Horizon 2020, dnr STYR 

2014/203 

 EU:s sjunde ramprogram: Handläggningsordning för forskningsprojekt 

inom EU:s sjunde ramprogram, dnr A 39 6932/2006 



 

Bilaga 2: Beslut som finns inarbetade i föreliggande arbetsordning med 

fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter  

Enbart beslutsbefogenheterna är samlade i föreliggande dokument, ytterligare 

förtydliganden kan finnas i de olika föreskrifterna varför det är viktigt att ta dem i 

beaktande. 

Arbetsordning för Lunds universitet (STYR 2016/1486) fastställd av universitetsstyrelsen 

2017-02-06. 

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet och rätt att teckna 

avtal vid Lunds universitet, (STYR 2016/1277) fastställda av rektor 2016-11-23.  

Föreskrift om fördelning av beslutsbefogenheter inom universitetsförvaltningen vid Lunds 

universitet, (STYR 2017/36) fastställda av förvaltningschefen 2017-01-12. 

Ny rutin för att öka jämställdhet vid rekrytering av professor (STYR 2016/1133) fastställd 

av rektor 2016-09-22. 

Lunds universitets anställningsordning (STYR 2014/676) fastställd av universitetsstyrelsen 

2014-09-19. 

Föreskrifter om ledningsuppdrag vid Lunds universitet (STYR 2016/1600) fastställda av 

rektor 2016-12-14. 

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet (LS 2012/718), fastställda av 

rektor 2013-06-13  

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller 

för förkovran efter avlagd doktorsexamen (PE 2013/356), fastställda av rektor 2013-06-27 

Föreskrifter för inköp vid Lunds universitet (EK 2013/103), fastställda av prorektor 2013-

12-12 

Lokal ordning för examina och utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds 

universitet (SU 2012/190), fastställd av rektor 2012-06-14. 

Handläggningsordning för forskningsprojekt inom europeiska kommissionens ramprogram 

Horizon 2020, dnr STYR 2014/203 

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

(STYR 2017/211), fastställda av rektor 2017-02-16. 

Föreskrifter gällande kursvärdering och kursutvärdering vid Lunds universitet (PE 

2010/341), fastställda av rektor 2011-04-07. 

Biblioteksverksamheten vid naturvetenskapliga fakulteten (N 2011/739), beslut av 

fakultetsstyrelsen 2012-12-19. 

Inrättande av arbetsmarknadsråd (STYR 2017/30) fastställd av fakultetsstyrelsen 2017-02-

08. 

Föreskrift om anlitande av juridisk person (I A 9 6301/97). 
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