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Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Scheelegatan 1 Telefon dir 046-222 77 45, växel 046-222 00 00  

E-post tina.trollas@fs.lu.se 

BESLUT 

2022-02-14 STYR 2022/64 

Tillägg till verksamhetsplan för universitetets 

gemensamma forskningsnämnd för 2022 

Bakgrund  

Verksamhetsplan 2020–2022 för den universitetsgemensamma forskningsnämnden 

vid Lunds universitet fastställdes vid nämndens sammanträde 2020-02-10. 

Verksamhetsplanen reviderades vid nämndens sammanträde 2021-03-15.  1

 

Forskningsnämnden har därutöver fått nya uppgifter som nämnden kommer att 

arbeta med under 2022. Dessa uppgifter formuleras i denna pm som utgör tillägg 

till forskningsnämndens verksamhetsplan för 2020–2022. Tillägget fastställdes vid 

nämndens sammanträde 2022-02-14.2  

Särskilt viktiga aktiviteter för 2022: 

Bevakning och analys av utvecklingen inom forskning och forskningsfinansiering 

• Eftersom forskningspropositionen gavs 2020 och Horisont Europa är i 

kraft 2021–27 är en del av riktlinjerna inom forskningspolitiken fastslagna. 

Trots detta finns det ett flertal frågor som forskningsnämnden speciellt bör 

bevaka under 2022, dessa innefattar: 

o Vetenskapsrådets och de övriga forskningsfinansiärernas arbete 

med profilområden. 

o Öppen vetenskap, Vetenskapsrådets uppdrag ska redovisas i mars 

2022, men också EU arbetar med detta. 

o En öppen och rättvis bedömning av forskning och forskare. EU 

presenterade under hösten 2021 planer på att lansera ett initiativ 

för att reformera meritbedömningen (research assessment system) 

av forskning och forskare. En större grupp har också satts upp för 

att fungera som ett bollplank kring processens utformande. Två 

svenskar finns med i denna grupp: Maria Thuveson från 

Vetenskapsrådet, samt Mattias Björnmalm från LU/LTH:s 

europeiska nätverk CESAER.  

  

1 Forskningsnämndens protokoll 2020-02-10 §6 och 2021-03-15 §7. 
2 Forskningsnämndens protokoll 2022-02-14 §5.  
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Forskningsinfrastruktur 

• Framtagande av handlingsplan för hur rekommendationerna i RQ20 som 

berör forskningsinfrastruktur kan tas tillvara (STYR 2021/1521).  

Tidsplan: Handlingsplanen redovisas för rektor senast 31 december 2022.  

Ansvarig: Forskningsnämnden.  

Gemensamma forskningsstrategiska frågor inom universitetet 

• Bereda åtgärder för att stödja profilering och starka forskningsmiljöer 

(STYR 2021/1521). Dessa åtgärder kan ingå i den nya forskningsstrategin 

som forskningsnämnden tar fram förslag på till rektor. Denna uppgift 

kommer att kopplas till arbetet med framtagandet av ny forskningsstrategi. 

Tidsplan: September 2022 

Ansvarig: Forskningsnämnden 

 

• Genomföra en konferens i syfte att uppmärksamma hållbar utveckling och 

forskning för hållbar utveckling vid Lunds universitet samt bidra till att 

skapa möten kring forskning och hållbar utveckling mellan universitetets 

forskare över disciplinerna.  

Tidsplan: 2022-05-02  

Ansvarig: Forskningsnämnden med stöd av Hållbarhetsforum 

 

• Framtagande av förslag till ny forskningsstrategi för Lunds universitet för 

perioden 2023–2026.  

Tidplan: december 2021 – september 2022 

Ansvarig: Forskningsnämnden med stöd av Forskningsservice  

 

• Att utifrån RQ20 och annan information komma med förslag till åtgärder 

för att underlätta och stödja tvärvetenskaplig forskning (STYR 2021/1521). 

Denna uppgift kopplas till arbetet med framtagandet av ny 

forskningsstrategi.  

Tidsplan: Förslagen ska redovisas för rektor senast den 30 juni 2022.  

Ansvarig: Forskningsnämnden 

 

• Utbildningsnämnden och forskarutbildningsnämnden har i uppdrag att i 

enlighet med rekommendationerna i RQ20 stödja förutsättningarna för 

sammanflätningen av tvärvetenskaplig forskning med tvärvetenskaplig 

utbildning genom att fördjupa det arbete som görs för att utveckla 

tvärvetenskaplig utbildning ((STYR 2021/1521). Detta uppdrag ska 

genomföras i nära samarbete mellan utbildningsnämnden, 

forskarutbildningsnämnden och forskningsnämnden.  

Tidsplan: Åtgärderna rapporteras årligen till rektor i samband med 

nämndernas respektive verksamhetsredovisning. 

Ansvarig: Forskningsnämnden stöder utbildningsnämnden och 

forskarutbildningsnämnden i detta arbete. 

Kvalitetssäkring och -utvärdering av universitetets forskning 

• Organisera en årlig uppföljning och reflektion av RQ20-implementeringen 

på hela Lunds universitet (STYR 2021/1521).  

Tidsplan: Den årliga uppföljningen rapporteras till rektor i samband med 

forskningsnämndens verksamhetsredovisning. 

Ansvarig: Forskningsnämnden  
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• Bidra till universitetets arbete med att inrätta Lunds universitets 

kvalitetssäkringssystem för forskning, bl.a. som referensgrupp till projektet 

”Kartläggning av komponenter och processer för ett kvalitetssystem för 

forskning vid Lunds universitet” (STYR 2021/2292). 

Tidplan: 2022 

Ansvarig: Forskningsnämnden 

Universitetsövergripande policyfrågor inom forskningsområdet 

• Identifiera aktiviteter för att ta arbetet med forskningsdata vidare (STYR 

2021/1826). Aktiviteterna ska utgå från slutsatserna i slutrapporten från 

projektet ”Samordning av universitetets hantering av forskningsdata” 

(projektledare Monica Lassi, STYR 2019/295). 

Tidplan: 2022 

Ansvarig: Forskningsnämnden 

 

• Framtagande av uppdrag till enheten för e-infrastruktur för beslut efter 

samråd med förvaltningschefen (STYR 2021/2479).  

Tidsplan: September 2022 

Ansvarig: Forskningsnämnden 
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