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Forskningsnämnden  

Uppdragsbeskrivning för den universitetsgemensamma 
forskningsnämndens arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur 

 

Bakgrund 

Forskningen vid Lunds universitet behöver stödjas av ändamålsenlig och 
tillgänglig infrastruktur. Processerna rörande inventering, prioritering och 
stöd till forskningsinfrastruktur har ökat både i tyngd och omfattning vid 
Lunds universitet och på nationell nivå. Det finns därför ett behov av en 
permanent struktur för bevakning, analys och beredning av frågor relaterade 
till forskningsinfrastruktur kopplad till den universitetsgemensamma 
forskningsnämnden. Forskningsnämnden har därför den 15 mars 2021 
beslutat att inrätta en arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur.  

Arbetsgruppens uppgifter 

Arbetsgruppen ska bevaka och analysera frågor som rör lokal, nationell och 
internationell forskningsinfrastruktur samt bereda därmed förknippade 
ärenden som Forskningsnämnden förväntas fatta beslut eller uttala sig om. 
Arbetsgruppen ska i sitt arbete beakta rekommendationer från 
kvalitetsutvärderingen av Lunds universitets forskning (RQ20). 
Arbetsgruppens huvudsakliga uppgifter anges nedan.  

1. Att bereda och följa upp universitetets årliga gemensamma satsning på stöd 
till lokal forskningsinfrastruktur. Häri ingår bland annat 

• Att på uppdrag av Forskningsnämnden och i samverkan med 
Forskningsservice årligen planera för och genomföra utlysning av 
universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur i enlighet 
med gällande handläggningsordning för universitetsgemensam 
finansiering av forskningsinfrastruktur vid Lunds universitet. 

• Att ansvara för bedömning och prioritering av de ansökningar som 
inkommer från universitetets verksamheter. Detta omfattar 
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diskussion och prioritering under ca 3 arbetsgruppsmöten. Om 
gruppen bedömer det som nödvändigt får den knyta ytterligare 
bedömare till sig. Gruppens bedömningar ska dokumenteras 
skriftligen. 

• Att baserat på sina bedömningar föreslå för Forskningsnämnden vilka 
ansökningar som bör stödjas. Sådant förslag ska vara skriftligt. 
Arbetsgruppen ska skriftligen motivera sin bedömning av var och en 
av dessa ansökningar. 

• Att årligen följa upp och till Forskningsnämnden avrapportera hur 
infrastrukturmedel tilldelade inom satsningen har använts. 

2. Att regelbundet inventera tillgång till och behov av lokal och nationell 
forskningsinfrastruktur inom universitetets fakulteter och andra 
verksamheter. Häri ingår bland annat: 

• Att bevaka så att universitetets förteckning över universitetets 
viktigare forskningsinfrastruktur hålls aktuell. 

• Att med lämpligt intervall inventera behovet av ny lokal och nationell 
forskningsinfrastruktur och upprätta en förteckning över behovet.  

• Att undersöka och analysera villkoren för forskningsinfrastrukturer 
vid Lunds universitet i syfte att dela ”best practice” kring olika 
modeller.  

• Att medverka i bedömning och prioritering av förslag på nationell 
forskningsinfrastruktur. Detta sker företrädesvis, men inte 
uteslutande, i anslutning till den behovsinventering som utförs av 
Vetenskapsrådet inför upprättande av bilagan till Vetenskapsrådets 
guide till infrastrukturen. Arbetet genomförs på särskilt uppdrag och 
under ledning av universitetets företrädare i universitetens 
referensgrupp för forskningsinfrastruktur (URFI). 

3. Att lämna förslag på medfinansiering av nationell forskningsinfrastruktur. 
Häri ingår: 

• Att bedöma behovet av gemensam medfinansiering av specifik 
nationell forskningsinfrastruktur. 

• Att föreslå för Forskningsnämnden hur bidrag från den 
universitetsgemensamma potten för medfinansiering av nationell 
forskningsinfrastruktur ska fördelas. 

4. Att bevaka, samt vid behov inventera tillgång till, bedöma och prioritera 
internationell forskningsinfrastruktur. 

5. Att för Forskningsnämndens räkning bedriva systematisk 
omvärldsbevakning inom områden som är relevanta för och som påverkar 
forskningsinfrastruktur. Exempel på sådana områden är finansiering, 
regelverk och internationella trender. 
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Arbetsgruppens ledamöter 

Arbetsgruppen ska bestå av minst fem ledamöter, varav en ordförande. 
Därutöver har studenterna rätt att vara representerade med en ledamot. 
Ordförande och övriga ledamöter utses av forskningsnämnden och kan bestå 
av ledamöter inom nämnden och/eller andra representanter för universitetets 
fakulteter. Studentrepresentanten utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). Mandatperiod för ledamöterna i 
arbetsgruppen är densamma som för ledamöterna i forskningsnämnden. 
Lunds studentkår utser studentrepresentant årsvis. Arbetsgruppen kan knyta 
till sig en representant för MAX IV.  

Arbetsgruppen arbetar på uppdrag av forskningsnämnden och rapporterar till 
denna. 

Arbetsgruppen utarbetar förslag till prioritering som sedan bereds i 
forskningsnämnden. 

Forskningsnämndens förslag lämnas vidare till rektor för beslut.  

Administrativt stöd 

Forskningsservice bistår arbetsgruppen i dess arbete med stöd. 

Översyn av uppdraget 

Forskningsnämnden har för avsikt att efter ett år följa upp arbetsgruppens 
arbete och möjligen revidera dess uppdragsbeskrivning. Detta så att 
uppdraget på bästa möjliga sätt motsvarar de förväntningar nämnden har när 
man kommit lite längre, med bland annat genomförandet av 
rekommendationerna i RQ20. 
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