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Adressat

F ö r va l t n i n g s c h e f e n

Föreskrifter för hanteringen av Regelverket
Lunds universitet föreskriver följande med stöd av 2 kap. 5 § högskolelagen
(1992:1434).
Regelverket är Lunds universitets webbaserade förteckning över universitetsövergripande regler, såsom föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer, som är
beslutade av universitetsstyrelse, rektor, förvaltningschef och de organ eller
funktioner inom den universitetsgemensamma administrationen som har delegation
att fatta sådana beslut. Endast gällande beslut ska publiceras på Regelverket.
Besluten ska återges i fulltext i PDF-format utan underskrift.
Beslut som publiceras på Regelverket ska, om det inte kan anses obehövligt,
översättas och publiceras på den engelska versionen av Regelverket. De beslut som
publiceras på det engelska Regelverket är endast översättningar av de svenska
originaldokumenten. Om det föreligger skillnader mellan originaldokument och
översatt version är det originaldokumentet som gäller.
Universitetsledningens kansli har administrativt ansvar för Regelverket.
Handläggare har ansvar för att beslut som de handlagt och som ska publiceras på
Regelverket omgående skickas som word-fil till sammantrade@rektor.lu.se. Det
ska tydligt framgå att beslutet ska till Regelverket. Det ska också framgå om det
ersätter tidigare beslut som ska tas bort från Regelverket. Om automatdatum
används måste handläggaren vara uppmärksam på att datumangivelsen blir låst vid
beslutsdatumet. Ansvarig handläggare ansvarar för att beslutet i förekommande fall
blir översatt till engelska av Översättningsservice.
Universitetsledningens kansli skickar varje vårtermin ut en uppmaning till
ansvariga chefer att gå igenom de sidor med beslut som ligger inom deras
ansvarsområden för att säkerställa att informationen är aktuell. Finns då något som
ska tas bort, läggas till eller på annat sätt ändras ska detta meddelas
Universitetsledningens kansli.
Dessa föreskrifter träder i kraft 2014-03-24, då det tidigare beslutet Föreskrifter för
hanteringen av Regelverket (2006-06-19 dnr I A35 3770/2006) upphör att gälla.
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Detta beslut har fattats av undertecknad förvaltningschef efter föredragning av
avdelningschef Cecilia Billgren. I handläggningen har utredare Anna Åkesson samt
jurist Johanna Alhem deltagit.

Susanne Kristensson
Cecilia Billgren
(Universitetsledningens kansli)
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