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Förvaltningschefen har ordet

2018 har varit ett intensivt och händelserikt år. Flera stora projekt 
har hanterats inom förvaltningen, bland annat löneadministra-
tionens övergång till Statens servicecenter, ett nytt studieadmi-
nistrativt system och implementering av den nya dataskyddsför-
ordningen. Dessa projekt har varit omfattande och har involverat 
stora delar av vår verksamhet och har inneburit mycket arbete för 
många medarbetare. Jag känner tacksamhet för den kompetens 
och det outtröttliga engagemang som många har bidragit med. 

Vi lever i en värld med konstanta förändringar, vilket ställer krav 
på förvaltningen. Vi måste vara lyhörda, proaktiva och kunna 
anpassa vår verksamhet där och när det behövs. På förvaltningen 
pågår ett arbetsmiljöarbete med inriktning på jämställdhets-
behandling och likabehandling som är en viktig arbetsmiljöfråga.

Under 2019 kommer mycket av ovanstående arbete fortsätta och 
konkretiseras, till exempel kommer alla medarbetare erbjudas 
utbildning med tema likabehandling och jämställdhet. Andra 
projekt som kommer att sjösättas är arbetet med att stärka och 
förtydliga stödet till chefer och ledare inom organisationen och 
etablerandet av ny chefstruktur. Vi kommer också att se över 
internkommunikationen och se hur vi kan samarbeta bättre mel-
lan sektioner och hur den centrala förvaltningen kan utgöra ett 
tydligare stöd för verksamheten.

En av de gemensamma aktiviteterna för förvaltningen 2019 
är att arbeta med lokallösningar för förvaltningen, på  kort, 
medel och lång sikt. Det långsiktiga målet är att skapa en bättre 
arbetsmiljö för våra medarbetare och skapa nya samarbeten och 
kreativa miljöer så att vi kan bidra till att universitetet kan erbjuda 
utbildning och forskning i världsklass. Vi talar ofta om universi-
tetets bredd, och bredden finns inte bara inom utbildning och 
forskning utan även inom förvaltningen. 

Förvaltningens huvuduppgift är att erbjuda professionellt stöd, 
bistå med expertis inom våra respektive områden och att stötta 
universitetets verksamheter. För att göra det på ett effektivt sätt 
behövs ett helhetstänk genom hela organisationen och större för-
ståelse för hur och var de olika beståndsdelarna går in i varandra.

Jag är stolt över att arbeta med en så kompetent och välfung-
erande verksamhet med runt 800 medarbetare som stöttar våra 
forskare och studenter i vått och torrt. Varje medarbetares insats 
är en viktig del i denna helhet.

Det förvaltningen gör spelar roll och det ska vi vara stolta över.

Susanne Kristensson 
Förvaltningschef
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Vision, mål och  
gemensamma aktiviteter
Gemensamma förvaltningens uppdrag bygger på verksamhetens behov av stöd och på 
de krav som ställs på en statlig myndighet. Förvaltningschefen koordinerar uppdragen 
till universitetsförvaltningen och tilldelar sektionerna inom förvaltningen generella och 
särskilda uppdrag.

LUNDS UNIVERSITETS VISION

Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och för-
bättrar vår värld och människors villkor.

Prioriterade områden i Lunds universitets  
strategiska plan 2017– 2026:

• Utbildning och forskning ska vara sammanflätade.

• Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsut-
maningarna.

• Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter.

• Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är 
framgångsfaktorer.

• Studenter, medarbetare och besökare erbjuds 
attraktiva miljöer.

• Potentialen i MAX IV och ESS nyttjas maximalt.

UNIVERSITETSFÖRVALTNINGENS UPPDRAG:

• Ge service och professionellt stöd till utbildning, 
forskning och samverkan med det omgivande 
samhället.

• Rapportera till staten och andra myndigheter.

• Stödja och följa upp regelefterlevnaden.

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS 
ÖVERGRIPANDE MÅL:

• Förvaltningen ska vara en professionell, engagerad 
och effektiv stödverksamhet som bidrar till att Lunds 
universitet når uppsatta mål.

• En välfungerande stödverksamhet i en decentrali-
serad organisation ställer krav på gott samarbete. 
Förvaltningen ska verka för ett gott samarbete, såväl 
intern som med verksamheter på fakulteter och 
institutioner.

• Förvaltningen ska kontinuerligt utveckla arbetssätt 
och verktyg för att kunna möta förändrade behov 
och krav inom såväl universitetet som i omvärlden.

GEMENSAMMA AKTIVITETER 2019

2019 har förvaltningschefen och sektionscheferna 
gemensamt kommit fram till ett antal aktiviteter som ska 
genomföras för att nå de övergripande målen och för att 
minimera de risker som identifierats inom förvaltningen:

• fortsätta att utveckla och förtydliga förvaltningens 
gemensamma internadministration

• utveckla förvaltningens kommunikation

• etablera ny chefsstruktur inom förvaltningen

• arbeta med lokallösningar för förvaltningen på kort, 
medel och lång sikt

• ta fram en handlingsplan till Arbetsmiljöpolicyn

• gemensamt arbete avseende ranking

• arbeta med ett antal projekt, processer och frågor 
som berör flera sektioner:

 › implementering av verksamhet i Universitetshuset

 › arbeta med konsekvenser av OpenEdu projektet

 › delta i projekt Gemensam lärplattform, Canvas- och 
Digital examination

 › genomföra förstudie Tentaservice

 › samordna Forskningskommunikation

 › delta i projektet Forskningsdata

 › etablera samordning av stöd i informationssäkerhet 
och GDPR

 › genomföra åtgärder i enlighet med Miljöhandlings-
planen

 › utreda frågor kring stipendiehantering

 › utveckla chefsplattform.
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Organisation
Lunds universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samver-
kan med det omgivande samhället. En välfungerande administration och stödverksamhet 
är nödvändig för att verksamheten ska fungera. 

Den gemensamma förvaltningen har ansvar för admi-
nistrativa processer och system som används av hela 
stödverksamheten. Förvaltningen är organiserad i sek-
tioner, tre ledningsstaber och företagshälsovården. Alla 
chefer rapporterar till förvaltningschefen. Varje sektions 
verksamhet presenteras övergripande i den här verksam-
hetsplanen.

De organisationsförändringar som skett under 2018 
eller som kommer ske med start i januari 2019:

• Lönekontoret lämnade Lunds universitet i april 2018 
och blev en del av Statens servicecenter.

• Uppdragsutbildningen inom LUCE flyttar under 2019 
från sektionen Externa relationer till sektionen Forsk-
ning, innovation och samverkan.

• Arbetsmiljöingenjörerna har flyttats från LU Byggnad 
till Företagshälsovården.

• IT-kontoret har flyttats från Universitetsledningens 
staber/Utveckling till LDC.

• Regionala etikprövningsnämndens kansli går över till 
annan myndighet 2019.

SAMVERKAN GENOM MÖTEN OCH NÄTVERK

Det finns stödverksamhet på institutionerna, fakulteterna 
och i gemensamma förvaltningen. För att alla stödpro-
cesser ska fungera är det viktigt med ett bra samarbete 
mellan nivåerna. Samarbete och samverkan sker i det 
dagliga arbetet, i nätverk, och genom chefsträffar. Var-
annan vecka träffas
• sektionschefer, kanslichefer och förvaltnings-

chefen i universitetsförvaltningens ledningsgrupp 
(UFLG) för att diskutera frågor som är viktiga för att 
stödverksamheten ska fungera bra

• sektionscheferna och förvaltningschefen i 
gemensamma förvaltningens ledningsgrupp (GFLG) 
där aktuella frågor som rör förvaltningen diskuteras

• kanslichefer och förvaltningschefen för att disku-
tera aktuella frågor som särskilt rör kanslierna.

Nätverk är viktigt för ett gott samarbete. Alla sektioner 
har nätverk inom sina ansvarsområden med representan-
ter från fakulteter och institutioner. Fakulteterna har i sin 
tur ofta nätverk med deltagare från sina institutioner.

ADMINISTRATIV ORGANISATION OCH LEDNING

1GFLG = gemensamma förvaltningens ledningsgrupp
2UFLG= universitetsförvaltningens ledningsgrupp

PREFEKT

DEKANFÖRVALTNINGSCHEF

UNIVERSITETS- 
LEDNINGENS STABER

FÖRETAGS- 
HÄLSOVÅRDEN

REKTOR

GFLG1 UFLG2 Kanslichefs- 
möte

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS SEKTIONER
Leds av sektionschef

• Ekonomi

• Externa relationer

• Forskning, samverkan och innovation

• HR

• Juridik och dokumenthantering

• Kommunikation

• LDC

• LU Byggnad

• LU Service

• Student och utbildning

FAKULTETSKANSLIER 
Leds av kanslichef

• Ekonomihögskolan

• Humanistiska och teologiska  
fakulteterna

• Juridiska fakulteten

• Konstnärliga fakulteten

• Lunds Tekniska Högskola

• Medicinska fakulteten

• Naturvetenskapliga fakulteten

• Samhällsvetenskapliga fakulteten

INSTITUTIONS- 
ADMINISTRATION

Leds ibland av administrativ chef
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Medarbetare
Det är medarbetarna som utgör grunden för verksamheten och som gör det möjligt för 
förvaltningen att ge ett professionellt stöd till universitetets utbildning, forskning och 
samverkan.

JÄMSTÄLLDHET, LIKABEHANDLING  
OCH MÅNGFALD

Under 2018 har en arbetsgrupp inom gemensamma för-
valtningen bildats för att arbeta med frågor inom detta 
område. Gruppen har fokuserat på att utforma förslag 
på aktiviteter för att främja en diskrimineringsfri arbets-
plats. Under våren 2019 kommer föreläsningar på temat 
diskriminering att genomföras för samtliga anställda 
inom gemensam förvaltning. Arbetet fortsätter sedan 
inom respektive sektion/motsvarande för att främja en 
diskrimineringsfri arbetsplats för alla anställda.

KOMPETENSUTVECKLING

På Lunds universitet arbetar vi med kompetensutveckling 
utifrån verksamhetens behov och det är en viktig del av 
den årliga verksamhetsplaneringen. Dagens snabba för-
ändringstakt innebär att vi aktivt behöver stödja både 
verksamhetens och medarbetarnas utveckling för att vara 
ett universitet i världsklass och en attraktiv arbetsplats. 
Varje sektionschef inom gemensam förvaltning ansvarar 
för att medarbetarna har den kompetens som behövs 
för att sektionen ska kunna genomföra sina uppdrag på 
bästa sätt. 

Som medarbetare behöver vi fundera kring vår egen 
utveckling, våra styrkor, kompetenser, mål, nätverk med 
mera i relation till vår arbetssituation. Kompetensutveck-
ling kan utgöras av att till exempel delta i olika nätverk, 
utveckla arbetssätt och metoder, genomföra utbildningar 
samt omvärldsbevaka nya rön inom det egna arbetsom-
rådet.

LÖNEPÅVERKANDE FAKTORER  
VID LUNDS UNIVERSITET

De lönepåverkande faktorerna är fastställda i universi-
tetets lönepolitiska program. Lönesättningen ska vara 
resultatinriktad, vilket innebär att den påverkas av den 
enskildes resultat och dess betydelse för universitetet. 
Lönesättningen ska dessutom vara individorienterad – det 
ska löna sig att göra en bättre prestation och utvecklas 
i arbetet.

Universitetet har fyra övergripande  
lönepåverkande faktorer:
• Befattningens svårighetsgrad och ansvar.

• Den enskildes personliga skicklighet.

• Den enskildes betydelse för verksamhetens resultat.

• Marknadskänslighet.

SÄRSKILDA LÖNEPÅVERKANDE FAKTORER FÖR 
TEKNISK OCH ADMINISTRATIV PERSONAL:

Yrkesskicklighet
• Breda och aktuella kunskaper inom det egna 

yrkesområdet

• Specialistkunskaper inom det egna yrkesområdet

Ansvarstagande
Ansvarstagande, för till exempel verksamhetsresultat och 
personlig utveckling:

• Engagemang i svårare och mer komplexa arbets-
uppgifter

• Kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet

Ledningsförmåga
Ledning av verksamhet och personal:

• Ledningsuppdrag eller uppdrag i organ inom 
universitetet.

• Utveckling av kvalitetsarbete såsom IT-tillämpning, 
internationaliseringsarbete och jämställdhetsarbete.

• Medverkan i institutionsgemensamt utvecklings-
område.

• Initiativkraft och innovativ förmåga.

• Samarbetsförmåga.
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MEDARBETARE I SIFFROR
I oktober 2018 hade gemensamma förvaltningen 805 anställda, vilket är lite mer än 10% av Lunds universitets totala 
antal anställda, som är 7 825. Inom Lunds universitet arbetar 49,5% kvinnor och 50,5% män. 

ANTAL ANSTÄLLDA VID LUNDS UNIVERSITET (OKTOBER 2018)

Diagrammet visar antal anställda, per fakultet/verksamhet, i oktober 2018.

ANTAL ANSTÄLLDA INOM GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, PER SEKTION (OKTOBER 2018)

I diagrammet nedan syns könsfördelningen av gemensamma förvaltningens anställda, uppdelad i sektioner.

Kvinnor

Totalt antal anställda: 805
varav 
507 kvinnor (63%)
298 män (37%)  

Män
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Systematiskt arbetsmiljöarbete
Alla anställda har rätt till en bra arbetsmiljö och det är arbetsgivarens skyldighet att se till 
att arbetsplatsen är säker. Det är därför det ska bedrivas ett förebyggande arbetsmiljö- och 
brandskyddsarbete.

Som arbetsgivare har Lunds universitet ett ansvar att 
skapa en god arbetsmiljö för alla medarbetare och med-
arbetarna har i sin tur ett ansvar att påtala brister, risker 
och tillbud så att åtgärder kan vidtas för en säkrare och 
mer trivsam arbetsplats.

Inom förvaltningen finns många olika förutsättningar 
och utmaningar som måste kunna hanteras i det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet. Varje sektionschef har dele-
gerats ett arbetsmiljöansvar för respektive sektion. I det 
systematiska arbetsmiljöarbetet beaktas både fysisk och 
social arbetsmiljö. 

En god dialog på arbetsplatsen är en förutsättning för 
att motverka negativa sociala faktorer. Medarbetare som 
av någon anledning vantrivs på sin arbetsplats uppmanas 
att vända sig till sin närmsta chef eller till sitt skyddsom-
bud för att få hjälp och stöd. Nedan följer några exempel 
på systematiskt arbetsmiljöarbete:

• Tydliga delegationer från förvaltningschef till sektions-
chefer. 

• Erbjudande om friskvårdstimme och friskvårds-
ersättning m.m.

• Fysiska och psykosociala skyddsronder med förslag till 
åtgärder som prioriteras och genomförs löpande.

• Återkommande arbetsplatsträffar.

• Årliga utvecklingssamtal.

• Gemensam årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och det systematiska brandskydds-

arbetet.

ARBETSMILJÖORGANISATIONENS  
ANSVAR OCH ROLLER

Lokal skyddskommitté
En ny universitetsövergripande och central skyddskom-
mitté, med rektor som ordförande, har bildats med 
anledning av det partsgemensamma arbetsmiljöavtal 
som trädde i kraft vid årsskiftet 2017/2018. Inom för-
valtningen har en lokal skyddskommitté (LSK) formerats, 
vars syfte är att bevaka och bereda arbetsmiljöfrågor inom 
den gemensamma förvaltningen. 

LSK:s sammansättning utgörs av tre ledamöter från per-
sonalorganisationerna samt tre ledamöter från arbetsgi-
varen. Förvaltningschefen är ordförande. LSK agerar råd-
görande till förvaltningschefen och sektionschefsgruppen 
inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöfrågor som berör 
fler delar av universitetet än den gemensamma förvalt-
ningen kan LSK lyfta och återrapportera till den centrala 
skyddskommittén.

Cheferna
Förvaltningschefen har det övergripande arbetsmiljöan-
svaret i förvaltningen. Ansvaret har delegerats till res-
pektive sektionschef. Flera sektioner har återkommande 
arbetsmiljömöten med skyddsombuden eller  HMS-kom-
mittéer för att möjliggöra samverkan kring arbetsmiljö.

Vid förändringar som påverkar arbetsmiljön ska det 
göras en risk- och konsekvensbedömning med förslag 
på eventuella åtgärder. Skyddsombuden är alltid med i 
arbetsmiljöarbetet.

Förvaltningens personalsamordnare ger stöd till 
sektionscheferna i främst det psykosociala arbetsmiljö-
arbetet.

Förvaltningens husintendent ger stöd till sektions-
cheferna främst i det fysiska arbetsmiljöarbetet och sam-
ordnar stora delar av brandskyddet, med undantag för LU 
Service, LDC och Arkivcentrum Syd.

Det finns ytterligare ett antal experter inom LU som 
ger stöd vid behov, till exempel. Företagshälsovården, 
brandskyddssamordnaren, miljösamordnaren och säker-
hetsavdelningen.

NY ARBETSMILJÖPOLICY 2019 

Lunds universitets arbetsmiljöpolicy löper ut 2018-12-
31 varför en partsgemensam arbetsgrupp bestående av 
representanter ifrån hela universitetet fått den centrala 
skyddskommitténs uppdrag att lämna förslag på revide-
rad arbetsmiljöpolicy. 

Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att en arbets-
givare med fler än tio anställda ska ha en skriftlig arbets-
miljöpolicy. Arbetsmiljöpolicyn ska gälla för Lunds uni-
versitet som arbetsgivare och som utbildningsanordnare 
och därmed omfatta både arbetstagare och studenter 
vid universitetet. 

Arbetsmiljöpolicyn kommer att beskriva universitetets 
viljeinriktning gällande arbetsmiljöns beskaffenhet och tar 
inte upp ansvar för olika roller i detalj, då detta istället 
regleras genom avtal och uppgiftsfördelningar. Arbets-
miljöpolicyn planeras träda ikraft under 2019 och under 
året kommer en handlingsplan för förvaltningen tas fram 
som kopplar till policyn.
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OJ! = TILLBUD
Tillbud innebär oönskade händelser eller situationer som skulle kun-
nat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Det kan vara de 
enklaste saker: som att nästan snubbla på en sladd, att det står 
tomma lådor framför en nödutgång eller att nästan halka på ett 
blött stengolv.

SOCIALT TILLBUD
Ett tillbud behöver inte vara en en fysisk händelse; det kan också vara 
en känsla av att bli mobbad, att inte trivas, att känna sig trakasserad, 
nedvärderad eller utstött. Alla medarbetare uppmanas att kontakta 
sin chef eller sitt skyddsombud om de mår dåligt eller märker att en 
kollega mår dåligt på arbetsplatsen.

ATT ANMÄLA ETT TILLBUD
Att anmäla en OJ!, eller att göra en tillbudsanmälan som det heter, är 
lätt: gå till skyddsombudet eller närmsta chef som hjälper till att fylla i 
anmälan. Tveka inte att anmäla när något är fel. Inga anmälningar är 
onödiga; det är för allas säkerhet och välmående som anmälningarna 
görs.

En blankett för anmälan av tillbud finns på HR-webben:  
https://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/tillbuds-
blankett.pdf

AJ! = ARBETSSKADA
Om en medarbetare råkar ut för en skada på arbetsplatsen är hen 
skyldig att anmäla detta till sin närmsta chef. Chefen skriver sedan, 
tillsammans med medarbetaren och skyddsombudet, en arbets-
skadeanmälan som skickas till Försäkringskassan och eventuellt till 
Arbetsmiljöverket.

Chefen ska anmäla en rapporterad arbetsskada oavsett om hen anser 
att det är en arbetsskada eller inte.

Arbetsskadeanmälan ska göras vid

• olyckor

• arbetssjukdom såsom utbrändhet

• arbetssjukdom såsom förslitnings- och bullerskador samt

• olyckor under resor till och från arbetsplatsen.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT ANMÄLA?
För att kunna göra arbetsplatsen säkrare måste arbetsgivaren veta 
vad som är fel. Alla anställda har ett gemensamt ansvar för arbets-
platsen; chefernas ansvar är att åtgärda fel och brister och det är alla 
medarbetares ansvar att anmäla när något är fel.

Anmälan av arbetsskada görs via ett formulär på webben:  
https://anmalarbetsskada.se/

Var hittar man förvaltningen? 
Förvaltningens sektioner och verksamheter sitter utspridda i Lund. Förvaltningen har lik-
som universitetet vuxit och under 2018 fattades flera beslut för att hantera förvaltningens 
behov av lokaler. 

Besluten grundar sig på ett antal olika principer såsom 
en god fysisk arbetsmiljö, samlokalisering av sektioner i 
så hög omfattning som möjligt och på kostnadseffektivi-
tet. En annan viktig faktor är närhet till de verksamheter 
man stödjer. Detta medför att det finns stödverksamhet 
placerad även i Helsingborg och Malmö. 

Under 2018 påbörjades en evakuering av Universitets-
huset. Ledningen och Universitetsledningens kansli har 
flyttat till Wrangelska villan. Planering, Utveckling och 
Donatorrelationer har flyttat till Arkeologen. Sektionen 
Kommunikation (dock ej Akademiintendenturen , de flyt-
tar in i Arkeologen i början av 2019) flyttar i början av 
2019 till Botaniska museet i Botaniska trädgården. Eva-
kuering kommer att pågå tills Kungshuset är inflyttnings-
klart. Samtidigt pågår ett projekt som syftar till att öppna 
upp Universitetshuset för såväl anställda och studenter 
som externa besökare.

I december 2018 evakuerades Byrålogen till Kemicentrum 
IV. Under många år har det framgått av skyddsronderna 
att ventilationen i Byrålogen inte är bra. För att åtgärda 
ventilationen och även göra en ytskiktsrenovering eva-
kueras Byrålogen. Evakuering pågår tills renoveringen är 
färdig, troligen till tidig höst 2019. 

Sektionen FSI har bildats över åren av ett flertal verk-
samheter som är fysiskt utspridda. Under 2018 fattades 
beslut om att LUCEs organisatoriska placering skulle 
ändras från ER till FSI. Gemensamma förvaltningnen har 
hyrt lokaler på Medicon Village som ger en möjlighet för 
sektionen FSI att samlokaliseras. Flytt till Medicon Village 
planeras till hösten 2019.

Under 2019 och 2020 förs diskussioner om hur en 
långsiktig lokalplan för förvaltningen ska se ut.
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Hur finansieras förvaltningen? 
Förvaltningen finansieras främst av så kallade rammedel, som betalas av fakulteterna, och 
av interna och externa avgifter. Förvaltningens intäkter exklusive transfereringar uppgick 
2017 till 826 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 10% av universitetets totala intäkter.

INTÄKTER

46% av förvaltningens intäkter kommer från universitets-
gemensam ram. Ramarna beslutas av universitetsstyrelsen 
i oktober varje år efter beredning i olika ledningsorgan 
under våren. Lön och drift utgör 40% och universitets-
gemensamma administrativa system utgör 10% av total 
universitetsgemensam kostnad. 

Den största delen (49%) av finansieringen kommer 
från avgifter och uppdragsintäkter. Det är främst interna 
avgifter till LDC och LU Service för till exempel IT-tjänster, 
lokalvård, vaktmästeri.

KOSTNADER

Förvaltningens kostnader består till största del av perso-
nalkostnader och driftkostnader. En stor del av driftkost-
naderna utgör kostnader för universitetets administrativa 
stödsystem.

Universitetsgemensam ram

Bidrag

Avgifter och försäljning

5%

46%49%

FÖRVALTNINGENS INTÄKTER

4% 1%

60%

6%

29%

Personalkostnader & stipendier

Lokalkostnader

Driftkostnader

Avskrivningskostnader

Indirekta kostnader

FÖRVALTNINGENS KOSTNADER

UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER
Som nämnts ovan går cirka hälften av de universitetsgemensamma ramarna till förvaltningen och administrativa system. 
Institutionerna och fakulteterna undrar ofta hur de universitetsgemensamma kostnaderna fördelas. 

Följande tabell presenteras årligen för dekaner och kanslichefer för att förklara fördelningen av de universitetsgemen-
samma kostnaderna.

ÄNDAMÅL 2017 (MNKR) 2018 (MNKR)

Lednings och styrning 
Universitetsledning, repatriering, universitetsstyrelse, internrevision

30 30

Universitetsbiblioteket 104 108

Bas-IT
Nät, E-post, IT säkerhet, Servicedesk, Arkitekter, Site licenser mm

76 77

Övriga universitetsgemensamma kostnader
Univ.gem undervisningslokaler, personalorganisationer, BONUS presskopia mm

80 80

Övriga personalkostnader
Pensioner, personalavgifter, omställning m.m.

35 37

Gemensamma förvaltningens lön och drift 261 268

Universitetsgemensamma administrativa system 69 70

TOTAL 656 670



9GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2019

HUR ARBETAR FÖRVALTNINGEN MED SIN EKONOMI?

BUDGET
Mars: Sektionerna sammanställer hur kostnaderna ser ut 
för nästa budgetår. De tar också fram kostnader som rör nya 
krav och behov. Sektionerna redovisar efter dialog med bland 
annat LDC hur systemkostnaderna kommer att utvecklas.

April – juni: Kostnader och ev. ökningar sammanställs och 
diskuteras på olika ledningsmöten till exempel med univer-
sitetsledningen, sektionschefsgruppen, universitetsförvalt-
ningens ledningsgrupp (UFLG) och Utbildningsnämnden. 
Diskussionerna leder fram till ett förslag som sammanfattas 
i Lunds universitets verksamhetsplan. Förslaget diskuteras på 
universitetsstyrelsens möte i juni.

Oktober: Universitetsstyrelsen fattar beslut om uni-
versitetets verksamhetsplan och om hur mycket ram-
medel fakulteterna ska betala till gemensam förvaltning. 
I oktober påbörjas arbetet med förvaltningens verksam-
hetsplan. Här gör också sektionerna en översyn av tjäns-
tekataloger inför det kommande året, vilka stäms av med 
förvaltningschefen.

Oktober – december: Sektionerna gör sina budgetar i detalj 
för nästkommande år. Budgeterna innehåller en personalplan 
som visar vilken personal som arbetar på sektionen samt 
intäkter och kostnader för sektionernas olika aktiviteter.

Januari: Budgetbeloppen syns i uppföljningsverktyget 
Kuben.

UPPFÖLJNING
Februari: Sektionerna lämnar in en årsrapport som beskriver 
vad som gjorts under verksamhetsåret. Årsrapporten lämnas 
till förvaltningschefen.

Mars, juni, okt: Förvaltningschefen har uppföljningsmöten 
med sektionscheferna. På dessa möten diskuteras sektioner-
nas verksamhet, eventuella avvikelser mot plan, ekonomi, 
arbetsmiljö och pågående projekt. 

Två gånger per år sker en avrapportering av pågående 
projekt till Universitetets ledningsgrupp, sektionscheferna 
och UFLG.

Varje tertial rapporteras förvaltningens ekonomi (utfall och 
prognos) till sektionen Ekonomi i samband med bokslut i 
april, augusti och december.

ÅRSRAPPORT 
Verksamhet,  
ekonomi, personal, 
process, system

DEADLINE:  
början av mars

TERTIAL 1 
möte

TERTIAL 2 
möte

TERTIAL 3 
möte

RESURSBEHOV
Kapitalbeslut

DEADLINE:  
början av april

RISKVÄRDERING

DEADLINE:  
31 oktober

DISKUSSION
Förslag till  
universitetsstyrelsen

DEADLINE: maj

TOTALBUDGET
personalplan,  
tjänstekataloger,  
särskilda uppdrag

DEADLINE:  
mitten av  
november

JAN DECNOVOKTSEPAUGJULIJUNIMAJAPRILMARSFEB

Bokslut 
prognos

Bokslut 
prognos Bokslut

STYRELSEBESLUT 
Verksamhetsplan 

och resursfördelning

BUDGETBESLUT 
Förvaltningschef

FÖRVALTNINGENS ÅRSTIDSLINJE
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Hållbar utveckling
Under 2018 har ett arbete pågått för att ta fram en strategi för hållbar utveckling. Beslut 
väntas i början av 2019. Den aktuella situationen och utvecklingen i vår omvärld ställer 
många hållbarhetsfrågor på sin spets och tanken är att Lunds universitet ska ha en lång-
siktig strategi för hållbar utveckling som beaktar FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 
2030 för målens genomförande.

Strategin för hållbar utveckling kommer att beröra alla 
delar av Lunds universitet och den kommer få påverkan 
på både sättet att arbeta och påverka prioriteringar. Under 
2019 kommer förvaltningen arbeta med att bedöma stra-
tegin och lägga upp en plan för hur man kan arbeta med 
att förverkliga den.

LU Hållbarhetsforum, som har uppdraget att ta fram stra-
tegin, är en universitetsgemensam paraplyorganisation 
som binder samman och stödjer universitetets klimat-, 
energi- och hållbarhetsforskning och utgör stöd i interna 
strategiska hållbarhetsfrågor. Här kan man läsa mer om 
Hållbarhetsforum: https://www.hallbarhet.lu.se/

EN INKLUDERANDE AGENDA

Framtagandet av de Globala målen har letts av FN:s 193 medlems-
stater. Processen har varit den mest transparenta i FN:s historia och 
har genomförts tillsammans med representanter från regeringar, 
näringslivet, forskare och aktörer från civilsamhället. 

Över 10 miljoner människor gav sin röst genom My World 2015 inför 
antagandet av målen. Nu kan du göra din röst hörd och att säga ditt 
om de Globala målen i My World 2030. Gå in på globalamålen.se 
för mer information. 

PRINCIPER FÖR GENOMFÖRANDE 

Arbetet med att genomföra de Globala målen följer tre viktiga prin-
ciper:

• Målen är universella, vilket innebär att de gäller alla världens 
länder, och att alla länder har ett gemensamt ansvar för 
genomförandet.

• Målen är integrerade och odelbara, vilket betyder att inget mål 
kan nås utan framgång inom ett annat – därför behövs alla mål 
för att agendan ska kunna uppnås.

• Ingen ska lämnas utanför! Det innebär att de Globala målen ska 
genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen 
som har sämst förutsättningar, alla ska med i utvecklingen.

Läs mer och hitta användbart material på: www.globalamålen.se

Text och illustration hämtad från www.globalamålen.se

FN:S GLOBALA MÅL
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Intern styrning och kontroll,  
riskvärdering och uppföljning
En god intern styrning och kontroll (ISK) är av största vikt både vad gäller administrativa 
processer och system, men även för det arbete som utförs av sektionerna. En viktig del av 
ISK-arbetet är riskvärderingen. 

Som ett stöd i förvaltningens ISK-arbete genomför avdel-
ning Planering och avdelning Utveckling riskdialoger. 
Dessa dialoger sker i två steg:

• I steg ett värderar sektionerna risker i de processer 
och administrativa systemstöd de ansvarar för samt 
andra risker som finns i sektionens verksamhet och 
hur dessa risker kan påverka förvaltningens möjlig-
het att stödja forskning, utbildning och samverkan. 
Förvaltningschefen ger sektionerna i uppdrag att 
arbeta med olika åtgärder för att minska riskerna. 

• I steg två gör förvaltningschefen och sektions-
chefsgruppen en värdering och prioritering av 
universitetets gemensamma risker ur ett universitets-
gemensamt perspektiv. Riskerna benämns allmänna 
eftersom de till stor del berör verksamheten vid hela 
universitetet. Samtliga fakulteter värderar dessa 
risker. Urvalet av de allmänna riskerna är förankrade i 
ledningsgruppen och UFLG.

Riskdialogerna kompletteras med ett riskintyg där ansva-
rig chef gör en bedömning av den interna styrningen och 
kontrollen inom sin verksamhet. 
Riskdialogerna för fakulteter inklusive gemensam förvalt-
ning ligger till grund för universitetsstyrelsens bedömning 
av den interna styrningen och kontrollen. Dialogerna 
kan även användas i den årliga universitetsövergripande 
verksamhetsplanen, uppföljning av den strategiska pla-
nen, universitetets omvärldsanalys och förvaltningens 
verksamhetsplan.

Av de allmänna riskerna 2018 har förvaltningen 
prioriterade följande:

• Risk för inadekvata system och processer för att 
arbeta med, spara, bevara och tillgängliggöra 
information digitalt.

• Risk för hinder i samarbetet inom förvaltningen 
innebär att vi inte arbetar effektivt och därmed inte 
uppfyller vårt uppdrag på bästa sätt.

• Risk att lagar, förordningar och interna regelverk inte 
efterlevs.

Utöver detta har varje sektion även prioriterat två till tre 
risker som berör den egna verksamheten.

UPPFÖLJNING

Uppföljning är ett viktigt verktyg i intern styrning och 
kontroll och ingår i varje sektions uppdrag för att kvalitets-
säkra de processer sektionen har ansvar för. Uppföljning 
ger en bild av hur beslutade regler och rutiner efterlevs 
och används  i verksamheten, genom uppföljning kan 
också kontroller ske. Uppföljning blir därmed ett viktigt 
verktyg i kvalitetsarbetet. 

Uppföljning sker på en mängd olika vis genom till 
exempel automatiska systemkontroller; stickprovskon-
troller, rapporteringar och avstämningar; processer för 
överklaganden och anmälningar; spårbarhet i system; 
diskussioner i olika funktionsnätverk; förvaltningsche-
fens uppföljningsmöten med sektionscheferna; avstäm-
ning med verksamheten till exempel i prefektintervjuer. 
Åtgärder efter genomförda uppföljningar kan vara till 
exempel rutinöversyner, ny instruktioner, tillskapande av 
ny utbildningar, information och diskussioner i nätverk.

Ett viktigt led i uppföljningsarbetet är att föra informa-
tion vidare till nästa nivå om vad uppföljningarna visar. En 
annan viktig form av uppföljning är den återrapportering 
som sker årligen i universitetets årsredovisning.

Arbetet med intern styrning och kontroll följs upp av 
intern- och externrevision.
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Olika metoder för utvecklingsarbete 
Det sker ständigt förändringar som påverkar förvaltningen: det kan vara lagar och regler 
som ändras eller tillkommer, eller att forskningens och utbildningens behov förändras. 
Förändringarna gör att ändringar måste göras i förvaltningens arbetssätt (processer) eller 
i dess stödsystem. 

SÅ HÄR ARBETAR FÖRVALTNINGEN MED 
PROCESSER

I förvaltningen finns ett ansvar för att beskriva och utveck-
la gemensamma arbetssätt inom stödverksamheten, som 
kan kallas processansvar. Ett processorienterat arbetssätt 
visar på helheten och utgår från verksamhetens behov; 
det ger möjlighet att utveckla gemensamma arbetssätt, 
att hitta möjligheter till effektivisering och förbättring 
av arbetssätt. Lunds universitet har en decentraliserad 
organisation och det är många som utför liknande 
arbetsuppgifter inom olika delar av organisationen. Med 
ett processorienterat arbetssätt ökas chanserna till att 
man arbetar likartat på olika nivåer och i olika delar av 
organisationen.

I processarbetet verkar olika roller:

• Sektionschefen är Processägare, vilket innebär att 
hen är ansvarig för processen sedd som en struktur. 
Målet är att förbättra det faktiska arbetet varför 
kombinationen av struktur, människor (kompetens), 
andra resurser och system måste samspela. 

• Till sin hjälp i processarbetet har  sektionschefen en 
eller flera Processledare, som på delegering arbetar 
mer operativt med processen, till exempel genom att 
leda nätverk, uppdatera rutiner/checklistor/dokumen-
tation, arbeta med uppföljning etc.

• Som en resurs kan man inrätta Processteam, som 
utgörs av mindre grupper av expert/ämneskunnig 
från olika nivåer och enheter. Teamet kan föreslå och 
medverka till förbättringar och utveckling.

En annan viktig del är de nätverk som sektionerna har 
med fakulteter och institutioner. Nätverken, som också 
kan vara ett processteam, är viktiga för att informera 
om nyheter och för att gemensamt diskutera vad som 
fungerar och vad som inte fungerar inom ett område. 
Genom nätverken kan uppföljning av hur de administra-
tiva stödprocesserna och systemen fungerar också göras, 
ett viktigt led i kvalitetssäkringen av administrationen. 

Hur utvecklas och förvaltas en process? 
En översyn av en process, eller en processkartläggning, 
initieras oftast av en sektionschef eller avdelningschef. 
Metoden för processkartläggning kan beskrivas i steg:

• Arbetet inleds med en kartläggning för att beskriva 
den process som finns idag (Är-läget).

• I samband med kartläggningen identifieras vad som 
fungerar bra och vad som fungerar mindre bra, vilka 
roller som är inne var i processen, vilka intressenter 
som finns samt systemstöd.

• Om det finns behov av att förändra processen så 
kartlägger man ett önskat framtida läge (Bör-läget). 

• Nästa steg är att ta fram en handlingsplan över vad 
som behöver göras för att gå från dagens Är-läge till 
morgondagens Bör-läge. Om det är stora förändring-
ar brukar detta görs i form av ett utvecklingsprojekt.

Processkontoret finns som en resurs i att ge stöd till 
processägare och övriga som vill kartlägga och utveckla 
processer. Stöd kan också ges till processledare. Det finns 
en processhandbok och det ges årligen en utbildning om 
processer: ”Nyttan av ett processorienterat arbetssätt”.

LÄS MER PÅ:

www.lu.se/Medarbetarsidorna/Stöd och verktyg/Stöd vid 

verksamhetsutveckling

SÅ HÄR ARBETAR FÖRVALTNINGEN MED 
STÖDSYSTEM

Sektionscheferna är systemägare för sektionernas system 
och har oftast hjälp av ett antal systemförvaltare med god 
kännedom om vilka behov systemen ska tillgodose, hur 
systemen fungerar och vad som behöver utvecklas. Här 
sker också ett samarbete med LDC och externa system-
leverantörer som har detaljerade kunskaper i systemens 
tekniska uppbyggnad.

Varje år tar systemförvaltaren fram en systemförvalt-
ningsplan. Där beskrivs bland annat varför systemet finns, 
vilka målgrupper och arbetssätt systemet stöttar, vilka 
andra system som man behöver samarbeta med/ta emot 
och lämna information till (integrationer), hur organisa-
tion av systemet ser ut, vad som ska göras på kort och 
lång sikt samt en budget för systemet.

Sektionerna ansvarar för att systemet ska fungera 
löpande och att utbildning och information erbjuds de 
som arbetar med systemet.

Årligen genomförs dialoger med systemägare och sys-
temförvaltare. Det finns nätverk med systemägare och 
systemförvaltare som träffas någon gång per år.

LÄS MER PÅ:

https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/
verksamhetsutveckling-och-forandringsarbete 
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SÅ HÄR ARBETAR FÖRVALTNINGEN MED 
PROJEKT 

Inom universitetet pågår det ständigt såväl större som 
mindre projekt och utredningsuppdrag. För att dessa ska 
bedrivas på ett strukturerat och effektivt sätt finns ett 
projektkontor som står för metodstöd och rådgivning. 
Projektkontoret har tagit fram en projektmodell som kan 
utgöra ett stöd för de uppdrag som bedrivs i projektform. 
Projektmodellen innehåller en projektprocess, mallar samt 
rollbeskrivningar. De centrala rollerna är projektägaren 
och projektledaren, dessa måste alltid finnas oavsett 
projektets storlek och uppgift. Det är ofta rektor eller för-
valtningschef som utser projektägare och projektledare.

Projektkontoret vid Universitetsledningens staber 
hanterar de projekt där rektor, förvaltningschef, utbild-
ningsnämnd eller forskningsnämnd fattat beslut om 
att projektet ska genomföras och även fattat beslut om 
finansiering. Projektkontoret ger stöd i förarbetet, under 
projektets gång och håller i avsluts- och effektsamtal. 
Projektkontoret rapporterar två gånger per år till sektions-
chefsgruppen, UFLG och ledningsgruppen. I kompetens-
portalen finns det utbildningar som riktar sig både till 
projektmedarbetare och till projektledare.

Hur startas ett universitetsgemensamt projekt? 
1. När ett behov av förändring är identifierat förankras det 

med sektionschef och stäms av med berörda medarbe-
tare.

2. Sektionen tar fram ett kortfattat projektförslag som 
beskriver vad som ska göras och varför det ska göras. 
I förslaget ska det kort framgå hur arbetet är tänkt att 
genomföras, en tids- och kostnadsuppskattning samt 
vilka funktioner och kompetenser som behöver delta.

3. Förslaget tas upp till diskussion i sektionschefsgruppen 
och eventuellt även i andra ledningsorgan för beslut om 
fortsättning i form av förstudie eller projekt.

4. Efter beslut är det vanligt att det görs en förstudie, 
speciellt om det är stora projekt. I förstudien görs en 
nulägesanalys och information tas fram som behövs 
för att det ska vara möjligt att fatta beslut om det ska 
startas ett projekt eller inte. Under förstudien tas ofta en 
projektplan fram. 

5. Beslut fattas om projektet. Som ett stöd till projektägare 
och projektledare genomförs ett uppstartsamtal.

6. När projektet är klart sker en avrapportering. En del i 
rapporteringen är att skriva en slutrapport.

7. Sex månader till ett år efter projektslut genomförs ett 
avslutssamtal.

8. Ett till två år efter projektslut genomförs ett effektsamtal. 
Syftet med avsluts- och effektsamtal är att identifiera 
vad som fungerade bra och mindre bra i projekten för 
att underlätta för kommande projekt. I effektsamtalen 
diskuteras också om projekten lett till de resultat som 
man tänkte sig när projektet startades.

LÄS MER PÅ:

www.lu.se/Medarbetarsidorna/Stod och verktyg/Stöd 
vid verksamhetsutveckling

PÅGÅENDE PROJEKT 
som rektor, förvaltningschef, utbildningsnämnd eller forskningsnämnd fattat beslut om/initierat

ADMINISTRATIVA PROJEKT
•  STRUT, nytt styr- och  

resursfördelningssystem

• Förstudie E-arkiv

• Digitala/Resfria möten - implementering

• Forskningskommunikation

• HR-strategier

•  Implementering av verksamhet  
i Universitetshuset

• Nytt stödsystem studentmobilitet

• Förstudie Tentaservice

PROJEKT SOM BERÖR  
UTBILDNING
•  Breddad rekrytering/breddat deltagande 

(OpenEdu)

• Gemensam lärplattform, CANVAS

• Lubas 2.0

• Digital examination

• Vägen till validering

• Masterförberedande studieprogram

•  Förbättrad regeltillämpning  
inom Lunds universitet

PROJEKT SOM BERÖR LEDNING, 
STYRNING OCH FORSKNING
• Forskningsdata/OpenScience (Kappa) 

•    Etablering forskningsdatastöd  
(Svensk nationell datatjänst)

• Tellus - Arbete mot trakasserier

• Artificiell intelligens

• Science Village Scandinavia
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Sektioner 
Gemensamma förvaltningen består av tio 
sektioner, Företagshälsovården och Univer-
sitetsledningens staber. På följande sidor 
presenteras fakta om sektionerna rörande 
antal anställda och vilka avdelningar som 
ingår. Vidare beskrivs sektionernas gene-
rella uppdrag, process- och systemansvar, 
särskilda uppdrag samt projekt.

GENERELLA UPPDRAG

Sektionernas uppdrag tas fram i dialog mellan förvalt-
ningschefen och sektionschefen. En samordning sker 
även kring uppdrag som kommer från utbildningsnämnd, 
forskningsnämnd med flera.

Varje sektion har ett generellt uppdrag som beskriver 
vad sektionen har som huvuduppgift. Dessa uppdrag 
förändras sällan och kan således se likadana ut under 
en lång period. De generella uppdragen finns beskrivna i 
detalj i sektionernas tjänstekataloger.

SÄRSKILDA UPPDRAG OCH PROJEKT

Omvärlden förändras ständigt; lagar ändras och tillkom-
mer, fakulteternas verksamhetsbehov kan komma att se 
annorlunda ut och förvaltningens verksamhet kan behöva 
effektiviseras. Varje år får sektionerna därför särskilda 
uppdrag som ger dem verktyg och befogenheter att 
hantera och möta dessa förändringar.

Stora förändringsarbeten sker ofta i projektform. Ett 
projekt har alltid en projektägare som återfinns inom 
universitetsförvaltningen. På sektionssidorna anges om 
en sektion ansvarar för eller deltar i projekt.
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Ekonomi
GENERELLT UPPDRAG

Sektionen Ekonomi ansvarar för universitetets ekono-
mimodell och stödsystem för budgetering, inköp och 
fakturahantering, redovisning och ekonomisk uppfölj-
ning. Sektionen ansvarar för ekonomisk rapportering 
till myndigheter och andra intressenter och samordnar 
universitetets totalbudget, prognoser, bokslutsarbete och 
ekonomiska uppföljning. Därutöver har sektionen ansvar 
för att genomföra öppna upphandlingar, kontrollera 
kvaliteten i bokföringen, hantera in- och utbetalningar, 
ansvara för universitetets stiftelse- och fondförvaltning, 
förvalta universitetets donationsfastigheter samt tillhan-
dahålla ekonomitjänster till vissa enheter inom universi-
tetet. En viktig del i sektionens uppdrag är att utbilda, 
informera och ge råd till universitetets verksamheter i 
ekonomi och inköpsfrågor.

SÄRSKILDA UPPDRAG

• Implementera upphandlat systemstöd för uppföljning 
av miljöhandlingsplanens mål. 

• Skapa en effektiv och korrekt hantering av övertagna 
arbetsuppgifter med anledning av. SSC Primula.

• Översyn av LU:s interna regelverk gällande stipendier.

• Hantera effekter av Konkurrensverkets granskning av 
upphandlingar.

• Marknadsföra och utbilda i hur beställare gör bättre 
inköp för att nå större andel korrekta inköp - rätt 
avtal och på rätt sätt.

• Skapa en väl fungerande rapportering där tydlig 
koppling finns mellan verksamhet och ekonomi.

• Ändra föreskrifter för stiftelser med låg avkastning för 
att nå högre ekonomisk avkastning.

PROCESSANSVAR
Ur ett ekonomiskt perspektiv

• Finansiering av utbildning och forskning.

• Resursanskaffning för utbildning och  
forskning.

• Ta fram högkvalitativ och målgrupps- 
anpassad ekonomisk information för  
interna och externa behov.

SYSTEMANSVAR
• Raindance (ekonomisystem)

• Lupin (inköp och fakturahantering)

• Hypergene EOS (budget)

• Tendsign (upphandling)

• Navision (affärssystem för stiftelser)

• 3D data (Stiftelseförvaltningens 
stipendiehanteringssystem)

• Spendency (inköpsuppföljningssystem)

• iBinder (fastighetssystem för 
donationsfastigheter)

ANTAL ANSTÄLLDA
63 (okt 2018)

AVDELNINGAR
• Sektionsstab

• Ekonomikontoret

• Inbetalningar och redovisning

• Fakturahantering och utbetalningar

• Stiftelseförvaltning

• Inköp och upphandling



16 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2019

Externa relationer
GENERELLT UPPDRAG

Sektionen Externa relationer arbetar med att ge stöd 
och service till universitetets kärnverksamheter gällande 
internationalisering, internationell studentrekrytering, 
in- och utresandemobilitet, mottagande och service till 
internationella studenter, internationella universitetsöver-
gripande partnerskap och nätverk samt alumnrelationer, 
arbetslivssamverkan och nationell studentrekrytering.

SÄRSKILDA UPPDRAG

• Utvärdera LU:s deltagande i Erasmus Mundus.

• Utvärdera arbetet med den LU-övergripande funktio-
nen som arbetar med migrationsfrågor.

• Delta i arbetet med att ta fram en LU-gemensam 
handlingsplan för internationalisering.

• Delta i framtagande av internationella handlingspla-
ner för olika geografiska regioner.

PÅGÅENDE PROJEKT

• Genomföra åtgärder till följd av projektet OpenEdu@
LU (breddad rekrytering och breddat deltagande).

• Slutföra projektet Masterförberedande studieprogram 
och överföra till förvaltning.

• Implementera del i SLUG projektet som rör avtal och 
mobilitet.

• Genomföra upphandling och därefter implementera 
stödsystem för hantering av studentmobilitet.

• Genomföra upphandling och därefter implementera 
stödsystem för hantering av alumner.

• Delta i Implementering av verksamhet i Universitets-
huset.

• Delta i samordning kring Forskningskommunikation.

• Delta i arbetet med jämställdhetsintegrering genom 
forskningsprojektet Tellus, avseende studentrekryte-
ring.

PROCESSANSVAR
• Nationell studentrekrytering.

• Internationell marknadsföring och 
studentrekrytering.

• Arbetslivssamverkan.

• Alumnrelationer.

• Mobilitet för studenter och anställda.

• Studieavgifter och avgiftsstudenter.

• LU:s internationella webbplats.

• Partnerskap för internationella universitet, 
projekt, nätverk och organisationer.

• Nationella och EU:s finansieringsprogram 
för internationalisering av högre utbildning.

SYSTEMANSVAR
• LINK (studentmobilitet, alumner)

• EM / ICM mobilitetsdatabas (mobilitet)

• Graduateland (karrärstöd)

• LUISA (studieavgifter)

• Stipendiedatabaser (Mfs, Erasmus+, 
Craaford samt studieavgifter)

• SRS (internationell studentrekrytering)

• Reseberättelsedatabas

ANTAL ANSTÄLLDA
75 (okt 2018), varav cirka 20 personer vid 
LUCE flyttar till FSI, från 2019

AVDELNINGAR
• Avdelning för internationalisering

• Avdelning för alumnrelationer, 
arbetslivssamverkan och nationell 
studentrekrytering
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Forskning, samverkan  
och innovation
GENERELLT UPPDRAG

Sektionen Forskning, samverkan och innovation möjliggör 
att Lunds universitet får resurser och stöd så att forsk-
ning, samverkan och innovation kan skapa ny kunskap 
och nytta i samhället. Detta innebär stöd till forskare, 
externa samarbetspartners och ledning i frågor som rör 
forskningsfinansiering, finansiering via privata källor, 
koordinering av   innovations- och samverkansprojekt, 
forskningskommunikation, utbildning på forskarnivå, 
licensiering och kommersialisering av forskningsresultat, 
stöd i samverkansfrågor samt till uppdragsutbildning.

SÄRSKILDA UPPDRAG

• Ansvara för Innovationskontor (enligt regleringsbrev 
på uppdrag av Utbildningsdepartementet) och 
program Validering för Tillämpning.

• Ansvara för projektkontoret för SWElife.

• Implementera nytt ramverk för uppdragsutbildningen.

• Utreda hur den ekonomiska hanteringen  som berör 
uppdragsutbildning vid LUCE fungerar, samt ta fram 
förslag till hur denna hantering kan utvecklas.

• Ansvara för EU-kontor i Bryssel (Lärosäten Syd).

PÅGÅENDE PROJEKT

• Ansvara för samverkan inom förvaltningen kring 
Forskningskommunikation.

• Delta i projektet Forskningsdata.

• Delta i projekt HR-strategier.

• delta i implementering av verksamhet i Universitets-
huset.

PROCESSANSVAR:
• Ge administrativt stöd till forskning genom

 › stöd till att planera och genomföra 
forskning

 › stöd till stora forskningsanslag priorite-
rade av rektor

 › stöd till forskningsfinansiering

 › stöd vid patent och licens

 › stöd vid kommersialisering.

• Stöd till utbildning på forskarnivå.

• Stöd kring regional samverkan.

• Stöd till donationsprocesser.

• Stöd till nationell/internationell 
forskningssamverkan.

• Utveckla, stärka och stödja 
uppdragsutbildning.

SYSTEMANSVAR
• Lucris (forskningsdatabas)

• Research Professional 
(forskningsansökningar)

• CRM (donationer)

• Uppdragsutbildningsdatabas

ANTAL ANSTÄLLDA 
75 (okt 2018), plus cirka 20 personer vid LUCE 
som från 2019 flyttar till FSI från ER

AVDELNINGAR
• Forskningsservice

• Samverkan

• LU innovation

• Donatorrelationer

• Uppdragsutbildning (LUCE)
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Företagshälsovården
GENERELLT UPPDRAG

Företagshälsovården ska som oberoende resurs erbjuda 
anställda och arbetsmiljöansvariga specialistkompetens 
inom arbetsmedicin, belastningsergonomi och arbets-
psykologi för arbetsmiljörelaterade frågeställningar.

SÄRSKILDA UPPDRAG

• FHV har tilldelats partsgemensamma medel. Efter 
dialog med de fackliga organisationerna avvaktar vi 
dessa insatser– medlen kvarstår.

• Utföra hälsokontroller kopplat till utbildningen åt 
Medicinska fakulteten.

• Översyn av stöd för arvoderade/anställda studentre-
presentanter gällande arbetsmiljö och rehabilitering.

SYSTEMANSVAR
Journalsystem

ANTAL ANSTÄLLDA

10 (jan 2019)

HR
GENERELLT UPPDRAG

Sektionen HRs huvuduppgift är att stödja Lunds univer-
sitets ledning och verksamheter i det personalpolitiska 
arbetet genom att vara en sammanhållande arbetsgivar-
funktion. Sektionen ansvarar för att det finns fungerande 
processer och systemstöd för HR-arbetet inom universi-
tetet och ger råd och stöd till HR-funktioner och chefer 
i verksamheten.

SÄRSKILDA UPPDRAG

• Tillsammans med representanter från fakulteter och 
institutioner arbeta fram en plan för hur HR-arbetet 
ska organiseras och bedrivas utifrån verksamhetens 
behov. 

• Samordna projekten Moderna beredskapsjobb och 
praktikplatser i staten.

• Erbjuda ledningsgruppsutveckling.

• Utveckla chefsplattform.

PÅGÅENDE PROJEKT

• Delta i arbete med jämställdhetsintegrering genom 
forskningsprojektet Tellus.

• Ansvara för projektet HR strategier (LERU).

PROCESSANSVAR
• Attrahera personal.

• Rekrytera personal.

• Utveckla personal.

• Behålla personal.

• Avsluta anställning.

SYSTEMANSVAR
• Varbi (rekrytering)

• Adato (rehab)

• LISA (tillbud och arbetsskador)

• Kompetensportalen (utbildningar) 

• MBL-portalen

• Systemförvaltning Lucat (personalkatalog)

ANTAL ANSTÄLLDA
40 (okt 2018)

AVDELNINGAR
• Arbetsrätt och anställning

• Kompetensförsörjning

• System och verksamhetsstöd
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Juridik och dokumenthantering
GENERELLT UPPDRAG

Sektionen erbjuder juridisk rådgivning och juridiskt stöd 
till universitetets verksamheter inom områden såsom för-
valtnings- och högskolerätt, offentlighet och sekretess, 
avtalsrätt, immaterialrätt, samt ger råd och stöd i frågor 
om dokumenthantering, till exempel diarieföring eller 
arkivering. Verksamheten innefattar även universitetets 
centrala arkiv- och registraturfunktioner.

SÄRSKILDA UPPDRAG

• Ge stöd i färdigställande av universitetets arkivbe-
stånd tom 2013 (arkivariepool) samt ge stöd i arbetet 
med att genomföra övriga delar av Riksarkivets 
föreläggande.

PÅGÅENDE PROJEKT

• Analys och inventering inför beslut om e-arkiv för 
administrativa system.

• Delta i projekt Forskningsdata.

• Bedriva förstudie av e-arkivsystem.

• Bedriva förstudie om ärendehanteringssystem.

PROCESSANSVAR
• Arkivhantering.

• Diarieföring.

SYSTEMANSVAR
• DFS (ärendehanteringssystem)

• KLARA (arkivsystem)

ANTAL ANSTÄLLDA: 
23 (okt 2018)

AVDELNINGAR
• Juridik

• Dokumenthantering
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Kommunikation
GENERELLT UPPDRAG

Sektionen Kommunikation har i uppdrag att bidra till att 
öka universitetets synlighet, attraktivitet och kommuni-
kativa förmåga. Universitetets verksamheter erbjuds en 
universitetsgemensam webblösning, format och kanaler 
för nyheter och annat redaktionellt innehåll, översätt-
ningstjänster, ramavtal för kommunikationstjänster samt 
expertis inom nationella och internationella medierelatio-
ner och kriskommunikation. 

Sektionen producerar nyheter och bistår verksamheten 
med stöd, råd och verktyg inom bland annat anseende- 
och varumärkesfrågor, kommunikationsplanering, intern 
kommunikation, grafisk profil samt sociala medier. Kom-
munikatörer inom universitetet erbjuds nätverk, mötes-
platser och kompetensutveckling. Sektionen ansvarar för 
universitetets akademiska högtider och officiella besök 
samt kommunikationsstöd till universitetsledningen.

SÄRSKILDA UPPDRAG

• Stödja utvecklingen av universitetsgemensam intern 
kommunikation.

• Utveckla och leda övergången till nästa generation av 
den universitetsgemensamma webblösningen.

• Utveckla sammanhållet produktionsstöd inom film, 
foto och infografik.

• Delta i utvecklingen av chefsplattform.

PÅGÅENDE PROJEKT

• Koordinera projektet Implementering  
av verksamhet i Universitetshuset.

• Leda samordningsprojekt kring  
Forskningskommunikation.

PROCESSANSVAR
• Utveckla och förvalta kommunikations- och 

varumärkesplattform

• Kommunicera och synliggöra LU som helhet

• Kompetensutveckla och ge stöd till 
verksamheter i att kommunicera

SYSTEMANSVAR
• Drupal (webbpublicering)

• SolR (sökmotor)

• Qbank (bildbank)

• Wordpress (blogglösning)

ANTAL ANSTÄLLDA
37 (okt 2018)

AVDELNINGAR
• Media och profilering 

• Webb 

• Kommunikativt verksamhetsstöd 

• Akademiintendenturen 
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LDC
GENERELLT UPPDRAG

LDC är Lunds universitets gemensamma IT-funktion 
och innehåller universitetets IT-kontor samt operativa 
avdelningar. LDC samordnar via SamIT och dess organ 
IT-leveranserna vid universitetet och tillhandahåller BAS-IT 
tjänster såsom säkerhet, informationssäkerhet, telefoni, 
nätverk, arkitektur, ärendehantering, epost samt servrar 
och annan IT-infrastruktur. LDC levererar också system-
drift, systemutveckling, projektledning och datorarbets-
platser till delar av universitetet.

SÄRSKILDA UPPDRAG

• Driva arbetet med omvandling av IT-stödet till Lunds 
universitet.

• Hantera svar på internrevisionens rapport om strate-
gisk IT-styrning.

• Arbeta fram en ny IT-policy.

• Delta i infrastrukturprojekt inom ramen för SamIT.

• Etablera ny organisation inom LDC.

• Etablera ny prismodell.

• Etablera förvaltningsstruktur för integrations-
plattform.

• Arbeta för att öka användningen av gemensam 
ärendehantering/servicedesk.

• Samordna arbetet med interimsåtgärder kring 
dataskydd och informationssäkerhet.

PÅGÅENDE PROJEKT

• Ansvara för del två av projekt Resfria möten.

• Delta i projektet Digital examination.

• Delta i projektet Nytt stödsystem studentmobilitet.

• Delta i projektet Gemensam lärplattform, CANVAS.

• Delta i arbetet med Forskningsdata.

SYSTEMANSVAR
• ServiceNow (Servicedesk/ärendehantering)

• Talend (integrationsmotor)

• Gemensam BAS-IT

ANTAL ANSTÄLLDA
109 (inkl. konsulter, okt 2018)

AVDELNINGAR
• Användarstöd

• Applikation

• Infrastruktur

• Verksamhetsstöd

• Projekt

• IT-kontoret (avdelning från 2019)
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LU Byggnad
GENERELLT UPPDRAG

LU Byggnad ansvarar för universitetets lokalförsörj-
ning, att lokalerna håller hög klass och för frågor som 
rör nya byggprojekt, inhyrningar, avveckling och andra 
förändringar av lokalbeståndet. Sektionen har också 
huvudansvar för det systematiska säkerhets- och brand-
skyddsarbetet i universitetets lokaler och skapar därmed 
förutsättningar för en hälsosam och säker arbetsplats. LU 
Byggnad ansvarar för universitetsgemensamma lärosalar, 
schemaläggning, lokalbokning samt café- och restaurang-
verksamhet.

SÄRSKILDA UPPDRAG

• Arbeta med åtgärder enligt miljöhandlingsplan.

• Kommunicera planerings- och byggprocessen till 
verksamheten.

• Arbeta för att uppnå ekonomisk balans för gemen-
samma lärosalar.

• Ta fram lokalförsörjningsplan 2019.

• Initiera arbetet med en Mobilitetsplan 2019.

• Se över säkerhetsstrukturen, inklusive stöd- och 
strukturmaterial.

PROCESSANSVAR
• Planerings- och byggprocessen.

• Tillhandhålla universitetsgemensamma 
tentamens- och lärosalar samt 
schemaläggning.

• Planera och hantera säkerhets- och 
bevakningsfrågor.

• Stödja brandskyddsamordning.

• Stödja strålskyddsarbete.

• Hantera kemikalieregistrering och stödja i 
kemikaliefrågor.

• Hantera miljöfrågor.

• Hantera flytt mellan lokaler.

LU Byggnad är även delaktiga i SAM-
processen

SYSTEMANSVAR
• SPACE/PIM (hyresdebitering)

• dRofus (webbaserat rumsfunktions- och 
lokalprogram)

• TimeEdit (lokalbokning och 
schemaläggning)

• KLARA (kemikalieregister)

• Databas för strålkällor

• Keyconcept (incidentrapportering)

• Larm 2000

• I passersystemet ingår systemen: Salto , 
Bravida NSM6

ANTAL ANSTÄLLDA
34 (okt 2018)

AVDELNINGAR
• Säkerhet och miljö

• Lokalplanering

• Lokalsamordning
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LU Service
GENERELLT UPPDRAG

LU Service sköter bland annat post- och budleveranser, 
parkeringstillstånd, parkeringsövervakning och lokalvård. 
LU Service ordnar konferenser och möten, tillhandahål-
ler profilprodukter, erbjuder vaktmästeritjänster, trycker 
böcker, formger trycksaker enligt universitetets grafiska 
profil och ansvarar för att förse internationella studenter 
och gästforskare med boende.

SÄRSKILDA UPPDRAG

• Utreda hantering av intern posthantering och 
parkering.

• Ta fram en gemensam tjänstekatalog för LU Service

• Genomföra förstudie Tentaservice.

PÅGÅENDE PROJEKT

• Delta i projektet Implementering av verksamhet i 
Universitetshuset, samt leda delprojektet Service. 

PROCESSANSVAR
• Media-Tryck - huvudprocesskarta.

• LU Konferens - anordna arrangemang.

• LU Service ingår i delprocesser i sektionen 
Externa Relationer och LU Byggnads 
processer.

SYSTEMANSVAR
• LU Pak  (Universitetspostens system för 

hantering av paketförsändelser och porto)

• LU Park (försäljning av parkeringstillstånd 
på nätet)

• LU Hämtställe (modul till LU Pak)

• LU Karta (modul till LU Pak)

• LU Adress (modul till LU Pak)

• Kx student (boknings- och 
administrationssystem för student- och 
gästforskarbostäder)

• Hoist (boknings- och administreringssystem 
för rum på Lund University Guest House)

• Pythagoras (beräknar städtid 
och städkostnader och hanterar 
leveransöverenskommelser)

• FileMaker (affärs- och ordersystem)

• Bokshoppen (försäljning av 
universitetsproducerade böcker på nätet)

• Impleo (försäljning av kontorsartiklar, t.ex. 
visitkort och korrespondenskort, på nätet) 

• Lega online (system för bokning och 
hantering av arrangemang)

• Delegia (konferenshemsidor och digital 
deltagarregistrering, inför arrangemang)

• Textalk (försäljning av universitetets 
profilprodukter på nätet)

• Specter (kassa- och lagersystem i 
Universitetsbutiken)

ANTAL ANSTÄLLDA 
239 (okt 2018)

AVDELNINGAR
• Administrativa avdelningen

• Campusservice

• Lokalservice

• LU Bostäder

• LU Konferens

• Media-Tryck



24 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2019

Student och utbildning
GENERELLT UPPDRAG

Sektionen Student och utbildning (SoU) arbetar med stu-
dent- och utbildningsfrågor inom en rad olika områden. 
Sektionen erbjuder studenter vägledning, studiestöd och 
förebyggande hälsofrämjande insatser. SoU ansvarar även 
för antagning av studenter, förvaltar olika studieadmi-
nistrativa system samt handlägger examensansökningar.

Därutöver utvecklar SoU metoder för kvalitetssäkring 
och utvärdering av universitetets utbildningar samt age-
rar administrativt stöd till den universitetsgemensamma 
utbildningsnämnden. Vid sektionen finns Europeiskt 
Centrum för SI-PASS som ska informera, utbilda och 
utvärdera i SI-metoden.

SÄRSKILDA UPPDRAG

• Delta i arbete med att ta fram och genomföra 
aktiviteter för nyanlända akademiker.

• Medverka i arbetet med digitalisering av undervisning 
och kommunikation med studenter.

• Genomföra en årlig uppföljning av hur universitetet 
uppnår målsättningen på 10 veckors högskolepeda-
gogisk utbildning för lärare.

PÅGÅENDE PROJEKT

• Aktivt medverka i genomförandet av projektet 
OpenEdu med syftet att ta fram en plattform för 
universitetets arbete med breddad rekrytering och 
deltagande, validering, nyanlända akademiker, moo-
car i akademiskt skrivande samt regional och nationell 
samverkan kring SI.

• Ansvara för projektet Vägen till validering.

• Medverka i projektet Digital examination och förbe-
reda dess framtida systemförvaltning.

• Genomföra en förstudie och påbörja arbetet med 
Lubas 2.0.

• Ansvara för projektet Förbättrad regeltillämpning 
inom Lunds universitet med anledning av UKÄs 
tillsynsgranskning 2019.

PROCESSANSVAR
Administrativt stöd till utbildning:

• Anta studenter.

• Stödja studenter.

• Administrera studier och kurser.

• Hantera examina.

• Utvärdera och kvalitetssäkra utbildning.

SYSTEMANSVAR
• Ladok (studieadministration)

• Lubas (program- och kursplaner)

• Live@Lund (lärplattform)

• Sunet Survey (kursutvärderingar)

• Lokalt ansvar för NyA (antagning)

• Administration av Högskoleprovet

ANTAL ANSTÄLLDA 
92 (okt 2018)

AVDELNINGAR
• Antagning

• Examen

• Studieadministrativa system

• Kvalitet och utvärdering

• Studiestöd och vägledning

• Studenthälsan

• SI-verksamhet
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Universitetsledningens staber
GENERELLT UPPDRAG

Universitetsledningens staber ger administrativt stöd 
till universitetsledningen och universitetsstyrelsen, samt 
stöd till ledning på samtliga nivåer inom universitetet, i 
frågor som rör planering, utveckling och uppföljning av 
verksamhet.

Staberna är ansvariga för styrmodellerna projektmodell, 
processmodell, riskmodell och systemförvaltningsmodell.
Kansliet för USV och LUKOM är placerat inom Utveck-
ling och ger stöd till USVs och LUKOMs verksamheter, till 
LUKOM-styrelsen och till vicerektor med särskilt ansvar i 
frågor som rör ledning och styrning, ekonomi och per-
sonal.

SÄRSKILDA UPPDRAG

• Ta fram en generell handläggarutbildning som en del 
i arbetet att öka kompetensen inom ärendehante-
ringen inom förvaltningen.

• Uppdatera rapporter i Kuben som följd av införande 
av Primula SSC.

• Hantera konsekvenser efter utredningar av LUKOM.

• Delta i utvecklingen av chefsplattform.

• Samordna hantering av flyttar inom förvaltningen ur 
ett verksamhetsperspektiv.

• Ansvara för utredningen att granska hinder och 
möjligheter i samarbeten över fakultetsgränserna.

PÅGÅENDE PROJEKT

•  Leda projektet STRUT, nytt styr- och resursfördelnings-
system .

• Leda och delta i projektet OpenEdu.

• Delta i projektet Forskningsdata.

• Delta i projektet Tentavakter.

• Delta i projektet Gemensam lärplattform, CANVAS.

PROCESS- OCH MODELLANSVAR
• Hantera stöd till intern styrning och kontroll 

genom ansvar för riskprocessen.

• Planera verksamhet (verksamhetsplan, 
resursfördelning inklusive medel för senare 
fördelning, budgetunderlag, prognoser).

• Ge stöd i utveckling av verksamhet.

• Följa upp verksamhet (årsredovisning, 
omvärldbevakning, ranking).

• Hantera ärenden (till exempel 
rektorsärenden, styrelseärenden och 
remisser).

• Hantera projekt.

SYSTEMANSVAR
•  Kuben

• EOS-risk

• 2c8 (processystem)

ANTAL ANSTÄLLDA 
28 (okt 2018)

AVDELNINGAR
• Universitetsledningens kansli

• Planering

• Utveckling

 › Kansliet för USV och LUKOM
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