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Nu snackar vi Service
LU Service finns av en anledning: att stödja universitetets 
kärnverksamhet. Hela LU Service existens hänger på att det 
finns beställare som är nöjda med, och ser nyttan av, våra 
tjänster. 

Under 2019 kommer vi att fortsätta vår dialog med bestäl-
larna för att få reda på hur de uppfattar LU Service nuva-
rande tjänster och vad de kommer att behöva hjälp med i 
framtiden. Vi kommer också att ta fram en tjänstekatalog, 
med alla våra nuvarande tjänster, som vi hoppas kommer att 
bli ett bra verktyg för att ytterligare förtydliga vad vi erbjuder.

Under de senaste åren har vi fokuserat mycket på vad vi gör  
och jag ser i år fram emot att läsa avdelningarnas verksam-
hetsplaner med tydliga mål och välplanerade aktiviteter. En 
väl genomförd verkamhetsplanering är jätteviktigt för att 
kunna följa upp och kvalitetssäkra våra tjänster och produk-
ter samt, inte minst, för att alla medarbetare ska veta vad de 
kan bidra med under 2019.

Vi kommer under detta år att börja fokusera mer på hur vi 
utför våra tjänster och fundera på vad som egentligen är god 
service. Hur bemöter vi våra beställare när de är nöjda och, 
kanske framför allt, när de inte är fullt så nöjda?

Alla medarbetare är lika viktiga i bemötandet av beställarna 
och det är ytterst viktigt att vi är stolta ambassadörer för LU 
Service och att vi utför våra arbetsuppgifter med fokus på 
att stödja universitetets kärnverksamhet, d.v.s. forskning, 
utbildning och samverkan.

Ulrika Verngren
Sektionschef, LU Service
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Vision, uppdrag, mål, projekt 
och aktiviteter
LU Service består av sex avdelningar som tillhandahåller verksamhetsrelaterad service till 
anställda och studenter inom Lunds universitet i Lund, Malmö och Helsingborg. 

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 
internt 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 gemen-
samt kommit fram till ett antal aktiviteter som ska genom-
föras 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.

LU SERVICE GENERELLA 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.

LU SERVICE 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 Universitetshuset, samt leda delpro-
jektet Service. 

ÖVRIGA AKTIVITETER

• Lokaloptimering inom LU Service.

• Delta i ett antal förvaltningsgemensamma arbets-
grupper:

 › arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling

 › arbetsgrupp – hot och våld

 › samordningsgruppen för Medarbetarwebben

 › arbetsgrupp för upprättande av handlingsplan för 
internationalisering

 › arbetsgrupp – Scholars at risk



5LU SERVICE VERKSAMHETSPLAN 2019

Avdelningschefernas tidslinje 2019
Sen

ast d
en

  
15:e varje m

ån
ad

 

A
ttestera i Prim

ula 
och Lupin.

3 g
ån

g
er u

n
d

er året 

Förvaltningschefen följer upp LU
 

Service verksam
het m

ed U
lrika och A

nn 
(ekonom

i, arbetsm
iljö, projekt, etc.).

4 g
ån

g
er u

n
d

er året 

U
lrika rapporterar till de 

fackliga organisationerna 
vid LU

.

8 jan
 

LU
 Bostäders 

flerårsbudget 
ska vara klar.

31 jan
 

Å
rsrapport för 

2018 skickas 
till Stefan.

25 jan
 

LU
 Service 

verksam
hetsplan 

klar för tryck.

5 &
 7 feb

V
årm

öte.

28 feb
 | Å

rlig 
uppföljning 
SBA

 klar.

28 feb
 | LU

 Service 
årsrapport för 
2018 skickas till 
förvaltningschefen.

4 ap
ril | LU

 Service budget 
för 2020 skickas till  
förvaltningschefen.

13 ju
n

i | U
lrika får 

regelverksändringarna 
för 2019.

17 ju
n

i 
Städdag enligt 
5S genom

förd.

31 o
kt 

D
iarie-

uppföljning.

15 n
o

v | Budget 
för 2019 klar och 
rapporterad i EO

S.

C
a 10 d

ec
Förvaltningens 
verkam

hetsplan 
2020 klar.

15 m
ars | läm

na in 
volym

förändringar, 
system

kostnader, 
investeringar och äskanden 
till A

nn inför budget 2020.

31 m
ars | A

lla 
utvecklingssam

tal 
ska vara genom

-
förda och 
verksam

hetsplaner 
tryckta.

30 ap
ril 

Bokslut.

31 A
u

g
 

Bokslut.
31 D

ec 
Bokslut.

C
a 15 o

kt 
H

östm
öte.

31 A
u

g
 | A

lla fakturor 
för innevarande period 
ska vara granskade 
och attesterade.

13 sep
  U

ppföljning 
av arbetet m

ed 
risker, skickas till 
Linda.

30 sep
Å

rlig uppföljning 
av SA

M
 

tillsam
m

ans 
m

ed Roger 
genom

förd.
24 o

kt 
Förvaltningsplaner 
för avdelningens 
IT-system

 klara.

11 o
kt | Å

rlig  
uppföljning 
av SA

M
.

31 m
ars | Revision av 

m
edarbetarw

ebben klar.
31 o

kt 
Revision av 
m

edarbetar-
w

ebben klar.

1 d
ec 

K
LA

RA
-

inventering klar.

16 –17 d
ec 

LU
 Service tar fram

 
verksam

hetsplan 
för 2020.

30 ap
ril | A

lla 
fakturor för 
innevarande år ska 
vara granskade och 
attesterade.

31 d
ec | A

lla 
fakturor för 
innevarande år ska 
vara granskade och 
attesterade.

31 d
ec | A

lla 
ärenden i SSC

 
Prim

ula ska vara 
attesterade.

31 m
aj | A

lla 
skyddsronder ska 
vara genom

förda.

20 au
g

 
Lönebud 
inläm

nade.

1 au
g

 | Påbörja
lönesam

tal m
ed 

m
edarbetare.

1 jan
1 m

ars
1 april

1 aug
1 juli

1 juni
1 m

aj
1 dec

1 nov
1 okt

1 sep
1 feb

B
ö

rja i tid
!

D
e flesta uppgifterna kräver förarbete.

Påbörja därför ditt arbete senast en m
ånad före deadline.

LU
 Service 2019:1

LU
 SER

V
IC

E Å
R

STID
SLIN

JE

För att hjulen på LU
 Service ska fortsätta 

snurra krävs att alla gör sitt jobb. D
et gäller 

självklart även sektionschefen och avdelnings-
chefer, som

 har en gedigen lista på saker att 
göra för att följa regelverk och rapportera till 
förvaltningschefen. 

Tidslinjen är en del av LU
 Service verksam

hets-
styrning och behandlar de återkom

m
ande 

aktiviteter som
 behövs för att styra sektio-

nens arbete och ha kontroll på att allt som
 

ska göras verkligen blir gjort.



6 LU SERVICE VERKSAMHETSPLAN 2019

LU Service – en del av  
Gemensamma förvaltningen
LU Service är en viktig del av universitetet. Sektionen ska tillsammans med alla andra sek-
tioner inom gemensamma förvaltningen ge stöd och service till forskning och utbildning.  

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN

Gemensamma förvaltningen har i uppdrag att

• ge service och professionellt stöd till utbildning, forsk-
ning och samverkan med det omgivande samhället

• rapportera till staten och andra myndigheter

• stödja och följa upp regelefterlevnaden.

LU SERVICE

LU Service består av sex avdelningar som tillhandahåller 
verksamhetsrelaterad service till anställda och studenter 
inom Lunds universitet i Lund, Malmö och Helsingborg. 
Vissa delar inom enheten arbetar även mot andra univer-
sitet och högskolor samt externa kunder.

LU Service har ett brett verksamhetsområde som omfat-
tar grafisk och tryckteknisk fullservice, bokförsäljning, 
konferens och arrangemang, vaktmästeri, parkering, 
post, hantering av boende för internationella studenter 
och gästforskare samt lokalvård och försäljning av profil-
produkter.

LU SERVICE LEDNING

LU Service leds av sektionschefen som ansvarar för att LU 
Service genomför sina generella uppdrag (se sid. 4) enligt 
de lagar och regler som verksamheten har att följa. 

LU Service avdelningar leds av avdelningschefer och 
gruppchefer. De har ansvar för avdelningens personal-
frågor, arbetsmiljö, budget och att verksamheten utför 
avdelningens uppdrag.

Ledningsgrupp
LU Service ledningsgrupp består av sektionschef och alla 
avdelningschefer. De tar gemensamt sektionsövergri-
pande beslut gällande budget, löner, personal och hur 
verksamheten ska utvecklas. Vid verksamhetsutvecklings-
frågor deltar även delar av verksamhetsstödet i besluten 
(se sidan 9 för mer information om verksamhetsstödet).

Ledningsgruppen träffas två gånger i månaden.

Kvinnor

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

Män
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GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS MEDARBETARE I SIFFROR

I oktober 2018 hade Universitetsförvaltningen 805 anställda. Inom förvaltningen arbetar 63% kvinnor och 37% män. 

LU SERVICE MEDARBETARE I SIFFROR
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LOKALSERVICE

Avdelningschef
Mikael Olofsson 

(tillträder posten 190301)

GolvvårdLokalvård

ADMINISTRATIVA 
AVDELNINGEN  
Avdelningschef/
stf. sektionschef 

Ann Lindvall Lundgren

Administrativt stöd
Receptionen på

Campus 
Helsingborg

Universitetsbutiken

SEKTIONSCHEF

Ulrika Verngren
VERKSAMHETS- 

STÖD

CAMPUSSERVICE
Avdelningschef

Zoran Ivic
VaktmästeriGrupp-

chef*

Grupp-
chefer*

Post och bud Parkering

LU BOSTÄDER

Avdelningschef
Nikolas Pieta 
Theofanous

Studentbostäder Gästforskarbostäder
Korttidsboende 
–University

Guest House

LU KONFERENS

Avdelningschef
Eva Wendel

Mötes- och 
konferenstjänster

Drift av och
arrangemang i

G:a Biskopshuset

MEDIA-TRYCK

Avdelningschef
Richard Ringhov

Grafisk formgivning
Prepress

Tryck
Efterbehandling

Bokförsäljning

LU SERVICE ORGANISATION

*  I gemensamma förvaltningens nya chefsstruktur har det gjorts förändringar: rollen Gruppchef har inrättats och ersätter rollen 
Teamledare. 

Media-Tryck

Campusservice

Lokalservice
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Avdelningar 
ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN
Administrativa avdelningen ger stöd till avdelningarna 
inom LU Service gällande ekonomi, personal och andra 
administrativa rutiner. Avdelningen har även ansvar för 
Universitetsbutiken och receptionen på Campus Helsing-
borg

ANTAL MEDARBETARE: 8 + timavlönade

Avdelningschef/ställföreträdande sektionschef
Ann Lindvall Lundgren
ann.lindvall_lundgren@service.lu.se
046-222 39 46

SÄRSKILDA UPPDRAG UNDER 2019

• Öppna universitetsbutiken på Sparta

• Utveckla nyckeltalsmodellen

• Förenkla och förbättra administrativa rutiner och 
processer inom LU Service

FANTASTISKA FAKTA

Universitetsbutiken har sålt 5 500 klädesplagg på 1,5 år.

Under november och december 2018 gjordes 47 offert-
förfrågningar eller konkurrensutsättningar som omfat-
tade 28 500 varor i Universitetsbutiken.

CAMPUSSERVICE
Campusservice erbjuder vaktmästartjänster - någon som 
lagar den trasiga lampan, fyller på kaffebönor och skruvar 
upp hyllor på kontoret. De erbjuder också post- och bud-
tjänster, levererar internposten och kör gods till universite-
tets alla campus. Dessutom tar de hand om universitetets 
parkeringar och säljer parkeringstillstånd. 

ANTAL MEDARBETARE: 26 + timavlönade

Avdelningschef
Zoran Ivic
zoran.ivic@service.lu.se
046-222 43 14

SÄRSKILDA UPPDRAG UNDER 2019

• Säkerställa en stabil bemanning inom Campusservice 
med en tydligt ansvarsfördelning mellan avdelningschef 
och gruppchef.

• Ta fram en digital lösning för parkeringstillstånd.

• Ta fram ett MBL- underlag för förslaget att minska antal 
postrundor från två till en postrunda inom LU.

FANTASTISKA FAKTA

Antalet budkörningar för Universitetsposten har ökat med 
ca 174% under 2018. Vilken tur att Campusservice har 
investerat i elbilar.

LOKALSERVICE
Vissa saker måste bara fungera på en arbetsplats: det ska 
finnas tvål, diskmaskinen ska tömmas och golven ska vara 
rena, till exempel. Lokalservcie gör allt det där som behövs 
för att arbetsdagen ska flyta på: de fyller på när det tar 
slut, tömmer när det blir fullt och rengör där det behövs. 

ANTAL MEDARBETARE: 181+ timavlönade

Avdelningschef
Mikael Olofsson  
(tillträder posten 190301)

SÄRSKILDA UPPDRAG UNDER 2019

• Ta fram tydliga och enkla arbetsinstruktioner till samtliga 
lokalvårdare.

• Säkerställa en stabil och tydlig resursplaneringsmodell/
process.

• Säkerställa ett bra arbetsklimat inom lokalservice 
ledningsgrupp.

FANTASTISKA FAKTA

Det händer konstiga saker i Biologihuset: ett märkligt, 
vitt damm lägger sig över golven och fastnar på skor och 
kläder. Det konstiga är att hur mycket det än moppas och 
gnuggas, så återkommer dammet efter en stund. Proble-
met har vuxit sig så stort att kemiingenjörer är inkopplade 
och vidare undersökningar ska göras. Spännande!

LU BOSTÄDER
LU Bostäder erbjuder rum och lägenheter för gästforskare 
och internationella studenter vid såväl kortare vistelser 
som under längre perioder. 

ANTAL MEDARBETARE: 10 + timavlönade

Avdelningschef
Nikolas Pieta Theofanous
nikolas.pieta_theofanous@service.lu.se
046-222 68 19

SÄRSKILDA UPPDRAG UNDER 2019

• Öka studentservice baserat på NKI-resultatet i november 
2018.

• Öka beläggningen på Guest House och minska antalet 
vakanser inom hela bostadsbeståndet.

• Samarbeta med Akademiska hus och LU Byggnad om 
framtida studentboende vid LU.

FANTASTISKA FAKTA

Under 2018 tvingades brandkåren rycka ut tio gånger 
under fjorton dagar, p.g.a. brandlarm från University 
Guest House. Larmet gick då gäster duschat varmt och, 
i tappra försök att värma upp rummet, låtit vattenångan 
dansa längs taket och därmed också runt rökdetektorn, 
varpå brandkåren tillkallats.
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LU KONFERENS
Oavsett om det ska bjudas på middag i Gamla Biskops-
huset eller anordnas en kongress med avancerade tek-
niklösningar så kan LU Konferens hjälpa till. De har koll 
på lokalerna, mötesanläggningarna och de upphandlade 
leverantörerna. De har servicepersonalen, tekniken och 
den högklassiga maten. Med hundratals evenemang i 
ryggen står de rustade att finnas till hands för alla typer 
av evenemang.

ANTAL MEDARBETARE: 10 + timavlönade

Avdelningschef
Eva Wendel
eva.wendel@service.lu.se
046-222 70 90

SÄRSKILDA UPPDRAG UNDER 2019

• Stabilisera kongressverksamheten genom tydligt uppdrag 
och mål, samt få verksamheten i ekonomisk balans.

• Se över rutiner och arbetssätt inom Gamla Biskopshuset.

• Ta fram ett förslag på en tjänst för betalnings- och 
abstracthantering.

FANTASTISKA FAKTA

LU Konferens var under 2018 delaktig i evenemang som 
t.ex. Debatt i Lund, Crafoord Prize Day, besök av Italiens 
president, Fråga Lund och Kemidagarna.

MEDIA-TRYCK
Media-Tryck finns för att hjälpa universitetsanställda att 
trycka avhandlingar, broschyrer, vepor, skyltar, rollups eller 
kanske bara nya visitkort. De håller den grafiska profilens 
fana högt och stöttar med allt från layoutskiss till formgiv-
ning och färdigtryckt produkt. Dessutom håller Media-
Tryck kurser, för doktorander, i att formge och förbereda 
avhandlingar för tryck.

ANTAL MEDARBETARE: 18

Avdelningschef
Richard Ringhov
richard.ringhov@service.lu.se
046-222 91 76

SÄRSKILDA UPPDRAG UNDER 2019

• Ta fram förslag på optimering av lokaler utifrån 
arbetsflöden samt utifrån beställares och medarbetares 
behov och arbetsmiljö.

• Ta fram ett förslag på framtidens digitala tjänster.

• Ta fram en plan för framtida investeringar.

FANTASTISKA FAKTA

Under året har Media-Tryck formgivit och tryckt Diskri-
mineringsspelet på uppdrag av sektionen HR. Spelet har 
visat sig vara väldigt populärt och säljs nu till andra uni-
versitet och högskolor. 

VERKSAMHETSSTÖD
Verksamhetsstödet arbetar som stöd för cheferna i såväl 
avdelningsspecifika frågor som i frågor som rör hela LU 
Service. Gruppen erbjuder stöd inom projektledning, 
verksamhetsutveckling, ekonomi, kommunikation, sys-
tematiskt arbetsmiljöarbete samt i frågor gällande per-
sonal och anställning och har operativt ansvar för flera 
sektionsgemensamma aktiviteter såsom

• vår- och höstmöten

• årlig SAM och SBA

• budget, nyckeltal och fakturering

• årlig riskdialog

• LU Service verksamhetsplanering och  
verksamhetsplan

• LU Service gemensamma kommunikation.

Verksamhetsstödet åtar sig även universitets- och förvalt-
ningsgemensamma projekt som bedrivs enligt universite-
tets projektmodell.

LU Service verksamhetsstöd består av:

• Projektledning och verksamhetsutveckling: 
Linda Petersson 

• Ekonomi: 
Ann Lindvall Lundgren

 ›  Fakturering: 
Åsa Nilsson/Lars Paulsson

• Kommunikation:  
Stefan Andersson

• Systematiskt arbetsmiljöarbete: 
Roger Alexandersson

• Personal och anställning: 
Eva Lena de Barros Umbelina  
och Maria Lilja (Sektionen HR)

FUNDERINGAR

Verksamhetsstödet funderar. Kanske lite väl mycket ibland. 
I år har det funderats över ordet förvaltningen och vad det 
betyder inom Lunds Universitet. 

Gemensamma förvaltningen kallas ofta för Förvaltningen, 
andra gånger för Universitetsförvaltningen och stundtals, helt 
felaktigt, för Centrala förvaltningen. Begreppet Universitets-
gemensamma förvaltningen florerar också och ingen är väl 
riktigt säker på vad som avses med detta begrepp heller.

Här reds begreppen ut i ett försök att göra världen lite tyd-
ligare:

•  Gemensamma förvaltningen
Teknisk/administrativ personal (TA-personal) som inte är 
anställd vid fakulteterna och som erbjuder tjänster till 
många eller alla fakulteter samt till den gemensamma 
förvaltningen.

• Kanslierna
TA-personal som är anställda vid fakultetskanslierna och 
som främst erbjuder stöd till den fakultet de är anställda 
vid.

• Universitetsförvaltningen
Gemensamma förvaltningen och kanslierna, d.v.s. all TA-
personal vid Lunds universitet.
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Medarbetare
Lunds universitetets värdegrund är förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet 
ska följa. Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, 
respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänsk-
liga fri- och rättigheter. Jämställdhet och mångfald är grundläggande principer för alla 
delar av universitetets verksamhet. Andra värderingar som under lång tid kännetecknat 
Lunds universitet är kritiskt och reflekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfiken-
het, engagemang, medmänsklighet och humor. 

[Utdrag från Lunds universitets strategiska plan]

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 univer-
sitetet

• utveckling av kvalitetsarbete såsom IT-tillämpning, 
internationaliseringsarbete och jämställdhetsarbete

• medverkan i institutionsgemensamt utvecklings-
område

• initiativkraft och innovativ förmåga

• samarbetsförmåga.

LU SERVICE LÖNEPÅVERKANDE FAKTORER

Utöver de generella övergripande lönepåverkande fak-
torerna på Lunds universitet så vill LU Service att varje 
medarbetare tänker på att följa LU Service spelregler för 
en bättre arbetsplats.

LU Service spelregler för en bättre arbetsplats:

• Jag håller mina arbetstider.

• Jag respekterar andras tid.

• Jag utför mina arbetsuppgifter med hög kvalitet och 
med fokus på beställarens behov.

• Jag ansvarar för min egen trivsel och gör mitt bästa 
för att ha en positiv inverkan på min omgivning.

• Jag samarbetar och kommunicerar väl med mina 
kollegor.

• Jag är engagerad i mitt arbete och gör mitt bästa för 
att utveckla och förbättra där jag kan. 

• Jag planerar min semester utifrån verksamhetens 
behov och krav.

• Jag söker ny kunskap eller ber om hjälp när jag är 
osäker eller inte vet hur en arbetsuppgift ska utföras.

• Jag säger vad jag tycker och ger konstruktiv kritik när 
jag inte håller med men rättar mig i slutändan efter 
de beslut som fattas. 

UPPDATERADE SPELREGLER FÖR EN 
BÄTTRE ARBETSPLATS

För att ytterliga förtydliga och konkretisera LU Service 
spelregler för en bättre arbetsplats har ledningsgrup-
pen valt att skriva om dem inför 2019.

Spelreglerna finns för att alla medarbetare inom LU 
Service ska veta hur de förväntas agera på arbets-
platsen och ligger i slutändan, tillsammans med 
universitetets lönepåverkande faktorer, till grund 
för hur medarbetarnas arbetsinsatser värderas vid 
lönesättning. 
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KOMPETENSUTVECKLING/LIKABEHANDLING/
MÅNGFALD/JÄMSTÄLLDHET/ARBETSMILJÖ

LU Service budgeterar ca 1,2 mnkr. för kompetensutveck-
ling/likabehandling/mångfald/jämställdhet/arbetsmiljö 
baserat på ca 250 medarbetare 

LU Service har flera olika yrkesroller såsom avdel-
ningschefer, gruppchefer, samordnare, bostadssamord-
nare, intendent, konferenssamordnare, konferensvärdar, 
lokalvårdare, vaktmästare, tekniker, grafiska formgivare, 
prepressoperatörer, produktionsledare, administrativ 
koordinator, ekonomiadministratörer, administratörer, 
projektledare, arbetsmiljösamordnare och informatör.
Detta innebär att all kompetens- och arbetsmiljöut-
veckling måste planeras utifrån respektive avdelnings 
behov och utveckling – dock alltid i linje med LU Service 
övergripande verksamhetsplan och med avdelningarnas 
verksamhetsplaner.

Det finns ingen fastställd beloppsgräns per individ utan 
bedömningen görs i varje enskilt fall eller per grupp.

Planering av individuell, kort- och långsiktig kompe-
tensutveckling sker i samband med det årliga utvecklings-
samtalet som äger rum under det första kvartalet varje år.

LU Service fortsätter att förstärka SAM- och SBA-
samordningen inom och utanför LU Service, då många 
medarbetare är utlokaliserade i fakulteternas/institutio-
nernas lokaler.

En HMS-kommitté är etablerad och regelbundna möten 
hålls med sektionschef, avdelningschefer, skyddsombud, 
personalsamordnare, SBA-ansvariga och arbetsmiljösam-
ordnare.

Kompetensutveckling inom LU Service sker enligt nedan-
stående procentfördelning:

• 70% kopplat till erfarenheter utifrån praktisk 
erfarenhet och samarbete inom LU Service och Lunds 
universitet.

 » Varje medarbetare skall ”skugga” en kollega inom 
LU Service eller inom Lunds Universitet en gång per 
år, (ca 4 tim).

 » Varje medarbetare skall delta på LU Service vår- och 
höstmöte.

• 20% genom att bevaka relevanta föreläsningar och 
branschmässor samt delta i interna och externa 
nätverk

• 10% genom att anmäla sig till formella kurser och 
utbildningar kopplat till roll och ansvarsområde

Vi beaktar alla kostnader som identifieras i samband med 
skyddsronder inom SAM/SBA.

JÄMSTÄLLDHET, LIKABEHANDLING OCH 
MÅNGFALD

Under 2018 har en arbetsgrupp inom gemensamma för-
valtningen bildats. Gruppen har fokuserat på att utforma 
förslag på aktiviteter för att främja en diskrimineringsfri 
arbetsplats. Under våren 2019 kommer föreläsningar på 
temat diskriminering att genomföras för samtliga anställ-
da inom gemensamma förvaltningen. Arbetet fortsätter 
sedan inom respektive sektion/motsvarande för att främja 
en diskrimineringsfri arbetsplats för alla anställda.

Inom LU Service tas stor hänsyn till likabehandling, 
mångfald och jämställdhet vid alla rekryteringar och 
sektionen följer arbetet som pågår inom gemensamma 
förvaltningen. 

Uppföljning av resultatet från den psykosociala enkäten 
sker på LU Service årliga höstmöte samt inom respektive 
avdelning.

MEDARBETARE INOM LU SERVICE ERBJUDS

• fredagsfrukost en gång per vecka

• kaffe och frukostbulle vid månadsmöten för de grup-
per som inte har regelbunden tillgång till fruktkorg 
och fredagsfrukost

• fritt kaffe, te, socker och mjölk

• höj-/sänkbara skrivbord och skrivbordsstol för 
kontorspersonal 

• julklapp

• lussebullar

• fruktkorg en gång per vecka

• friskvårdskort + friskvårdstimme

• terminalglasögon och skyddsglasögon med styrka

• ersättning för sjukvård och läkemedel

• en större personalaktivitet per år

• en mindre personalaktivitet per år

• vaccinationer.

Facit till korsordet: 1. lokalservice 2. lön 3. rökdetektorer 4. cigarett 5. förvaltningen 6. fruktkorg 7. tryckeri 8. svanen 9. bostäder 10. konferens 11. lo 12. ht 
13. yrkesstolthet 14. aj 15. ont 16. nyckeltal 17. chef 18. oj 19. mark 20. salto 21. risker 22. gemensam 23. av 24. ac 25. fan 26. i 27. n 28. serviceinriktat



12 LU SERVICE VERKSAMHETSPLAN 2019

Daglig  
riskbedömning

Årlig  
SBA-uppföljning

Årlig  
SAM-uppföljning

Skyddsronder inom  
SAM och SBA

Årlig  
riskdialog

HMS- 
kommitté

ISO14001

Årlig organisatorisk och social uppföljning 
(psykosocial enkät)

SFAD-spelet
(SFAD = Systematiskt förebyggande  

arbete mot diskriminering)

Arbetsplatsträffar
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OSA-spelet 
(arbetsmiljö)

OJ! & AJ!
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Systematiskt arbetsmiljö- och riskarbete
Alla som är verksamma vid Lunds universitet har ett ansvar att bidra till en god arbets- och 
studiemiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i samverkan mellan chefer, 
medarbetare och skyddsombud. Respekt och omtanke ska gälla i alla relationer liksom 
ett gemensamt ansvarstagande för universitetets värdegrund, uppgifter och mål. Inom 
universitetet ska nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella 
trakasserier råda. 

CENTRAL 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. 

LOKAL SKYDDSKOMMITTÉ

Inom gemensamma förvaltningen har en lokal skyddskom-
mitté (LSK) bildats, med förvaltningschef som ordförande, 
vars syfte är att bevaka och bereda arbetsmiljöfrågor inom 
den gemensamma förvaltningen. 

HMS-KOMMITTÉ

LU Service har en HMS-kommitté, med sektionschef som 
ordförande, som är ett beredande och rådgivande organ 
till LU Service ledningsgrupp i frågor som rör hälsa, miljö 
och säkerhet (läs mer om ledningsgruppen på sid. 6). 

Kommittén består av chefer, skyddsombud, SBA-ansva-
riga och arbetsmiljösamordnare som tillsammans jobbar 
för att förebygga tillbud och arbetsskador samt förbättra 
arbetsmiljön för alla medarbetare inom LU Service. 

HMS-kommitténs uppdrag:

• följa upp det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet 
under 2019 

• genomföra och följa upp alla skyddsronder inom LU 
Service

• följa upp det årliga systematiska brandskyddsarbetet 
under 2019

• öka antalet tillbudsrapporter (OJ!) för att minimera 
antalet arbetsskador (AJ!) och kontinuerligt utvärdera 
och följa upp dessa.

ARBETSMILJÖSAMORDNARE

Under 2018 har tjänsten som arbetsmiljösamordnare 
blivit permanent. Samordnaren ska på heltid  stödja LU 
Service ledning i arbetsmiljöfrågor och följa upp verksam-
hetens systematiska arbetsmiljöarbete. Samordnaren ska 
dokumentera hur LU Service arbetar med arbetsmiljöför-
bättringar och skapa rutiner för hur arbetsmiljöproblem 
förebyggs och åtgärdas. 

Arbetsmiljösamordnarens uppdrag:

• leda HMS-kommitténs arbete

• ta fram rutiner, standarder och dokumentation för 
arbetsmiljöarbetet inom LU-Service

• genomföra den årliga uppföljningen samt regel-
bundna månadskontroller inom SBA.

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖ- OCH RISKARBETE
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HÅLLBARHETSARBETE

LU Service uppmuntrar medarbetare att ta initiativ till 
aktivt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. Medar-
betarna kan i största möjliga mån källsortera avfall och 
minska bil- och flygresande i tjänsten, genom att t.ex. ha 
digitala möten eller välja kollektiva färdmedel.

För ett mer hållbart samhälle har LU Service valt att

• successivt gå över till mer miljövänliga transportmedel

• vid byte av teknik använda energisnålare alternativ 
där det är möjligt (LED-lampor, timers m.m.)

• ha energiåtgång och miljöpåverkan i åtanke vid 
investeringar, ombyggnationer e.t.c.

• underlätta återvinning och källsortering av verksam-
hetens, medarbetarnas och hyresgästernas avfall

• minska matsvinn vid matservering

• klimatkompensera Media-Trycks pappersinköp

• bibehålla de miljöcertifieringar som finns inom LU 
Service: ISO 14001 och Svanenmärkning.

RISKARBETE

Risker finns i all verksamhet och berör alla anställda vid 
Lunds universitet. En risk definieras som möjlighet till 
negativ ut veckling eller negativt resultat. Riskhantering 
kan hjälpa medarbetarna att prioritera bättre och fatta 
riktiga beslut. 

Lunds universitet arbetar med riskvärderingar vilket 
leder till bättre intern styrning och kontroll. Arbete med 
riskvärdering har flera fördelar eftersom det

• ökar organisationens förmåga att fatta snabba och 
riktiga beslut

• skapar högre effektivitet i organisationen

• ökar tryggheten i att arbeta på rätt sätt

• försvårar överträdelser av lagar och interna regelverk.

Allmänna risker
Risker som gemensamma förvaltningen identifierat och 
som berör LU Service är

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

• risk för hinder i samarbetet inom gemensamma 
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.

Särskilda risker för LU Service:
• Risk att stödverksamhetens prioriteringar inte 

matchar verksamhetens behov. 

• Risk för att LU inte beaktar de miljökrav som finns för 
lokalvård då beställning av material görs i samband 
med om- och nybyggnation.

• Risk att personal som är utlokaliserad i andra 
verksamheters lokaler hamnar utanför det ordinarie 
skyddsrondsarbetet.

• Risk att samordning och intern kommunikation mel-
lan och inom sektioner inte är tillräcklig.

• Risk att LU Bostäder inte har tillräckligt antal bostäder 
till prioriterade internationella studenter för att 
matcha LU:s framtida behov.

PSYKOSOCIALA ENKÄTEN
Den pyskosociala enkäten genomfördes 2018 och resultatet var 
generellt väldigt postitivt; LU Service medarbetare verkar ha det 
ganska bra på jobbet. Dock finns det några områden som kräver 
extra uppmärksamhet. Nedan beskrivs dessa områden och hur 
medarbetarna kan gå tillväga för att få bukt med problemen; 
allt går att lösa och alla medarbetare, på alla nivåer, har ett eget 
ansvar att bidra till en bättre arbetsmiljö och att försöka lösa 
eventuella problem.

MIN NÄRMASTE CHEF TAR INTE TAG I OCH HANTERAR 
MOTSÄTTNINGAR OCH KONFLIKTER

Denna risk hanteras genom

• regelbundna samtal och dialog med närmaste chef

• att alla avdelningschefer och gruppchefer följer upp frågan i 
utvecklingssamtalet 2019

• att medarbetare vågar vara modig och säga ifrån

• att chefer tar hjälp av personalsamordnaren eller 
sektionschefen

• att alla chefer ska gå en utbildning i konflikthantering.

MÅNGA MEDARBETARE FÅR INTE REGELBUNDEN 
ÅTERKOPPLING PÅ HUR DE HAR UTFÖRT SITT ARBETE

Denna risk hanteras genom

• regelbundna samtal och dialog med närmaste chef

• att alla avdelningschefer och gruppchefer följer upp frågan i 
utvecklingssamtalet 2019

• att uppmärksamma och fira framgångar

• att positiv feedback från våra beställare kommuniceras till 
kollegor och närmaste chef.

MÅNGA MEDARBETARE HAR GENERELLT SETT INTE 
ORK ATT DELTA I NÅGON FORM AV AKTIVITET EFTER 
ARBETSTID

Denna risk hanteras genom

• regelbundna samtal och dialog med närmaste chef

• att alla avdelningschefer och gruppchefer följer upp frågan i 
utvecklingssamtalet 2019

• att ta eget ansvar för arbetsmiljön, för att aktivt förbättra 
situationen, genom t.ex. friskvård/friskvårdstimme

• att fundera på vad som är en aktivitet och varför orken inte 
finns. Måste man gå på gymmet eller räcker det med en 
promenad?

JAG UPPLEVER ATT DET HAR FÖREKOMMIT KRÄNKANDE 
SÄRBEHANDLING PÅ MIN ARBETSPLATS DET SENASTE ÅRET

Denna risk hanteras genom

• att våga prata med närmaste chef!

• att alla avdelningschefer och gruppchefer följer upp frågan i 
utvecklingssamtalet 2019

• gemensam utbildning för medarbetare och chefer inom 
gemensamma förvaltningen

• att inom avdelningen eller gruppen spela de två olika 
arbetsmiljöspelen:

 » Organisatorisk social arbetsmiljö (OSA) 
 »  Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD) 

• att medverka i Tellus – ett forskningsprojekt för kartläggning 
av sexuella trakasserier inom LU

• att genomföra utbildningen En arbetsplats fri från 
diskriminering.
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OJ! = TILLBUD
Tillbud innebär oönskade händelser eller situationer som 
skulle kunna leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. 
Det kan vara de enklaste saker: som att nästan snubbla på 
en sladd, att det står 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 medar-
betare 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. Anmälan 
kan göras anonymt.

En blankett för anmälan av tillbud finns på HR-webben:  
https://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/
tillbudsblankett.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 skyddsom-
budet, en arbetsskadeanmälan som skickas till Försäkrings-
kassan 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 arbetsplatsen; 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/
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LU Service ekonomi
BUDGET 2019

LU Service omsätter ca. 240 mnkr.

FINANSIERING

LU Service säljer sina tjänster och finansieras till största 
delen av köp och sälj.

Utöver försäljningen får LU Service anslag:

• LU Bostäder får ett grundutbildningsanslag på 14,6 
mnkr., för att täcka kostnaderna för vakanta bostäder 
till internationella studenter. Vidare får LU Bostäder 
ca. 3 mnkr. via studieavgifter. 

• Campusservice får en ramtilldelning från förvaltning-
en på ca 3 mnkr. för att hantera Lunds universitets 
internpost.  

• LU Konferens får 4,9 mnkr. i ramtilldelning för 
verksamhet i Gamla Biskopshuset.

LU SERVICE FINANSIERING

Bidrag och anslag

Försäljning

9%

91%

RAM och anslag

Köp och sälj

OMSÄTTNING FÖRDELAD PER AVDELNING

5%
Administrativa avdelningen 
inkl. verksamhetsstöd

LU Konferens

Media-Tryck

Campusservice

LU Bostäder

Lokalservice

10%

36%

33%

8%

8%

OMSÄTTNING FÖRDELAD PER AVDELNING

Administrativa avdelningen
inkl. verksamhetsstöd

11 mnkr.

Campusservice 25 mnkr.

Lokalservice 87 mnkr.

LU Bostäder 80 mnkr.

LU Konferens 18 mnkr.

Media-Tryck 19 mnkr.
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AVDELNING UTFALL 2016 UTFALL 2017 UTFALL 2018 PROGNOS 2019

Lokalservice

Städade kvadratmeter 398 350 456 841 451 609 453 426

Administrativa avdelningen

Diarieförda ärenden 227 215 217 200

Campusservice

Parkeringsplatser 2 776 2 427 2 407 2 407

Media-Tryck

Unika avhandlingstitlar (antal doktorander) *ofullständig data 346 348 350

LU Konferens

Totalt antal arrangemang 579 670 682 670

LU Bostäder

Beläggningsgrad på

- guest House 31% 34% 46,1% 50%

- gästforskarbostäder 86% 90,1% 93,7% 95%

- studentbostäder 82,2% 85,4% 85,3% 88%

Antal bäddar i studentboenden 1470 1090 1224 1024

antal gästforskarbostäder 171 171 180 180

NYCKELTAL

Under 2019 kommer LU Service att fortsätta arbeta med nyckeltal. I tabellen nedan står de nyckeltal som LU Service arbetar 
med på sektionsnivå för att se hur verksamheten utvecklas.

På avdelningsnivå mäts hundratals nyckeltal. Nedan kan du se ett litet urval av dem.

INVESTERING AVDELNING BUDGET

Utbyte av städmaskiner Lokalservice   500 tkr.

Digital printer, skärbord, textiltryck och ombyggnad Media-Tryck 1730 tkr.

Konferensteknik LU Konferens     60 tkr.

Konferensmöbler i Gamla Biskopshuset LU Konferens   400 tkr.

PLANERADE INVESTERINGAR UNDER 2019

Läs mer om nyckeltal på nästa sida.

KATEGORI NYCKELTAL UTFALL 2016 UTFALL 2017 UTFALL 2018

Ekonomiskt

(tkr)

Resultat    -1 902     3 418     3 358

Totala intäkter 232 613 229 485 233 925

Interna intäkter 130 073 135 662 135 080

Externa intäkter 102 540   93 823   98 845

Total kostnad 234 515 226 067 230 567

HMS 
(antal)

Tillbudsrapporteringar (OJ) 10 23 25

Arbetsskadeanmälningar (AJ) 19 22 24

Medarbetare Total personalkostnad (tkr) 106 542 111 978 106 257

Skuggningar (antal) 171 190 98

Total sjukfrånvaro (%) 6,61% 7,39% 8,54%
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VARFÖR ANVÄNDER LU SERVICE NYCKELTAL?

Nyckeltal används för att följa LU Service verksamhet och 
för att identifiera vad som påverkar verksamheten. Alla 
avdelningar mäter olika saker som är avgörande för att 
avdelningarna, och därmed också LU Service, ska utföra 
sina uppdrag. Campusservice nyckeltal som handlar om 
antalet parkeringsplatser är ett enkelt och tydligt exempel 
på hur viktigt det är att mäta saker som är avgörande 
för verksamheten; om Campusservice inte har full koll 
på antalet parkeringplatser kanske det till slut inte finns 
tillräckligt med parkeringsplatser för att tillgodose univer-
sitetets behov–eller kanske tvärtom: på tok för många 
parkeringsplatser som står tomma och kostar pengar. 

Att arbeta med nyckeltal?

I ett försök att förklara hur LU Service arbetar med 
nyckeltal används återigen Campusservice nyckeltal om 
antalet parkeringsplatser som exempel. Notera att detta 
är exempel i förklarande syfte.

1.  Samla in/mäta

Hur ser det ut just nu? Hur många parkeringsplatser 
finns?

2.  Jämföra

Hur såg det ut vid tidigare mätningar? Har antalet parke-
ringsplatser blivit fler eller färre? Finns det en trend; har 
antalet sjunkit eller ökat under en längre tid?

3.  Analysera

Varför har antalet parkeringsplatser blivit fler eller färre? 
Är det kanske något bygge som stängt ner en stor 
parkeringsplats? Fungerar verksamheten trots att par-
keringsplatserna blivit fler/färre eller är det ett problem 
som måste lösas och i så fall hur?

4.  Agera

Öppna provisoriska parkeringsplatser och öka kommuni-
kationen med LU Byggnad, kommunen och gatukontoret 
för att tidigare få information om planerade vägarbeten 
som kan påverka antalet parkeringsplatser vid univer-
sitetet.

5.  Dra slutsatser

Hur kan Campusservice rusta sig för framtida förändring-
ar i antalet parkeringsplatser? Ska någon medarbetare 
få ansvar att kontrollera antalet parkeringsplatser oftare 
och agera tidigare om antalet parkeringsplatser riskerar 
att minska eller öka för mycket?

Nyckeltal handlar alltså om att följa och lära; att veta hur 
verksamheten "mår" och dra lärdom av tidigare problem 
som uppstått och hur dessa lösts. 
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LU SERVICE KORSORD

För att kunna häfta ihop denna verksamhetsplan måste dess sidantal vara jämt delbart med fyra. Detta trycktekniska faktum 
kan ibland krångla till det och lämna tomma sidor som måste fyllas. Därför kommer här LU Service alldeles egna korsord. Facit 
till korsordet finns någonstans i denna verksamhetsplan. Lycka till!
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