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BESLUT 

Diarienummer STYR 2022/1158 

Datum 2022-06-16

Rektor 

Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Sandgatan 5, Lund Telefon 046-222 71 78, 046-222 00 00 
E-post annette.nilsson@legal.lu.se Webbadress www.lu.se 

Lunds universitets interna 
rapporteringskanaler och förfaranden 
för rapportering och uppföljning av 
missförhållanden  

Bakgrund 
Lunds universitet ska enligt Lag (2021:890) om skydd för personer 
som rapporterar om missförhållanden (Visselblåsarlagen) ha 
dokumenterade interna rapporteringskanaler och förfaranden för att ta 
emot och hantera rapporter om missförhållanden, s k 
visselblåsarärenden.   

Beslut 
Universitetet beslutar att följande, tillsammans med information om 
rapporteringskanalerna på webben och förvaltningschefens 
handläggningsordning, utgör universitetets samlade information om 
rapportering av missförhållanden från och med 2022-07-17. 
 
Universitetet ska i särskilt beslut utse personer eller enheter som är 
behöriga att ta emot rapporter och ha kontakt med rapporterande 
personer, följa upp det som rapporteras och lämna återkoppling om 
uppföljningen till rapporterande personer. Beslutet om behöriga 
personer ska uppdateras vid behov. 
 
De interna rapporteringskanalerna ska finnas synliga och tillgängliga 
för rapporterande personer på Lunds universitets webbplats. Här ska 
framgå vad som kan rapporteras, vilka som kan vara rapporterande 
personer, vilket skydd som rapporterande person ges, förutsättningar 
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för att omfattas av skyddet och hur rapportering och uppföljning går 
till.  
 
Till stöd för hanteringen av de interna rapporteringskanalerna ska 
förvaltningschefen besluta om en handläggningsordning som närmare 
beskriver rapporteringskanalerna och hur rapporter tas emot och följs 
upp. 
 
Förvaltningschefen ska rapportera till rektor om inkomna rapporter 
som av behöriga bedömts omfattas av Visselblåsarlagen. 
Rapporteringen ska göras med beaktande av rådande sekretess. 
 
Riktlinjer för hantering av misstänkta oegentligheter, STYR 2014/410, 
upphör att gälla 2022-07-17. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad vicerektor i närvaro 
av stf förvaltningschef Torun Forslid efter hörande av representant för 
Lunds universitets studentkårer och efter föredragning av chefsjurist 
Annette Nilsson, sektionen Juridik och dokumenthantering. I 
handläggningen av ärendet har arbetsrättsjurist Kristine Widlund 
deltagit. 

Kristina Eneroth 

Kopia 
Samtliga fakulteter 
MAX IV-laboratoriet 
Universitetsbiblioteket 
LUKOM (via Sara Virkelyst) 
USV (via Sara Virkelyst) 
Samtliga sektioner 
Internrevisionen 
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