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Uppdrag för styrelsen för universitetets kultur- och 
museiverksamhet 
 
Bakgrund 
Med beslutet om ny arbetsordning för universitetet 2011-11-11 (dnr LS 2010/625) 
reglerades universitetets kultur- och museiverksamheter (KOM). De försågs även 
med en gemensam styrelse. 
 

Kultur- och museiverksamheten vid Lunds universitet ska ledas av en styrelse. 
Styrelsen ska ha ett samlat ansvar för verksamhet och samordning samt för 
samverkan med övriga verksamheter inom Lunds universitet. 

 
I arbetsordningen regleras även sammansättningen av styrelsen för kultur- och 
museiverksamheten. 
 
Personalansvarig för föreståndarna för de olika kultur- och museiverksamheterna är 
normalt en person i universitetets ledning. Denna person kan samtidigt fungera 
som ordförande för styrelsen för kultur- och museiverksamheterna, men ordförande 
kan även vara en person som inte är anställd vid universitetet. 
 
Uppdraget för KOM:s styrelse MBL-förhandlades med personalorganisationerna 
2012-03-20. 
 
 
Beslut 
Universitetet beslutar att fastställa uppdrag för styrelsen för kultur- och 
museiverksamheten samt för dess ordförande enligt följande. 
 
Kultur- och museiverksamhetens styrelse ska 
• Ha ett samlat ansvar för verksamhet, samordning och samverkan med övriga 

verksamheter inom Lunds universitet och externt 
• Formulera gemensamma strategiska mål för verksamheten 
• Tillse att ordförande och ledamöter i verksamheternas styrelser utses i 

tillämpliga fall 
• Ansvara för framtagande av förslag till totalbudget för kultur- och 

museiverksamheten 
• Ansvara för det operativa riskarbetet inom kultur- och museiverksamheten 
• Arbeta för att externa medel tillförs verksamheterna 
• Tillse att det finns en HMS-kommitté för kultur- och museiverksamheten 
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Dnr LS 2012/252 

BESLUT 



 
Ordförande för Kultur- och museiverksamhetens styrelse ska: 
• Företräda den samlade kultur- och museiverksamheten inom och utom 

universitetet 
• Kommunicera med rektor och vara rektors kommunikationskanal till kultur- 

och museiverksamheten 
 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av t.f. 
förvaltningschef Susanne Kristensson efter föredragning av verksamhetscontroller, 
Kristina Arnrup Thorsbro. 
 
 
 
 
Per Eriksson 
   Kristina Arnrup Thorsbro 

(Ledningsstöd/Planering) 
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