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Följande delegationer upphävs i och med detta beslut; STYR 20181393

Beslutet har varit föremål Êor forhandling enligt Sl l MBL 2019-01-22.

Beslut
Rektor vid Lunds Tekniska Högskola beslutar att fastställa "Rektor vid LTHs
fordelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola" enligt

bilaga. Beslutet träder i ftraft I mars 2019.
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Viktor Öwall
Rektor LTH

Jacob Brandng

LTHs kansli

Bilaga 1: Handläggning av árenden vid LTH
Bilaga 2: Fördelning av rätt att underteckna vissa avtal och ansökningar vid LTH

PostadressBoxllS 221 00LundBaöhsadressJohnEricssonsväg3 Telzfondir046-2223723,urixe|046-2220000
E-post jrcob.brantingglth.lu.se Internet http://www.lth.se



STYR 2OI9I8
)

Innehå'llsftirteckning

Rektor vid LTH...........

Prorektor samt yicerektorer ............

Utbildning på grund och avancerad nivå.........

Utbildning på forskarnivå

Lärarftirslagsnämnder

LTHs kansli

Institutioner och prefekter.............,

Handläggning av ärenden vid LTH

Fördelning av rätt att underteckna vissa avtal och ansökningar vid LTH

3

5

6

7

8

9

...t2

...16

...17



STYR 2OT9I8

)

Rektor vid LTHs ftirdelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska
Högskola.

Fastställdø au Reþtor aid LTH 2019-02-26

Till grund Êor detta beslut ligger Styrelsen vid LTHs (SLTH) beslut "Arbetsordningen

ffor LTH samt foreskifter om fardelning av beslutsbefogenheter vid LTH
Delegationsordning" STYR 201917.

Detta beslut innehåller inte samtliga delegationer inom LTH. Respektive instirution
vid LTH ansvarar sjiilv f,or sina delegationer samt att hålla dem tillgängliga Êor

anstállda och studenter. Vidare ingår inte delegationer inom arbetsmiljö, brandsþdd,
säkerhet, miljö och ekonomisystem/attesträtt, se särskilda beslut for dena.

Vidaredelegation av beslutsbefogenheter
De beslutsbefogenheter som regleras här får endast delegeras vidare till annat organ

eller annan funktion vid LTH efter skriftligt samtycke från rektor fürutom vad som är

reglerat för institution nedan. De som erhållit delegation av visst slag kan, när det är

motiverat, hänskjuta ett ärende tillbaka till rektor. Av allmänna förvaltningsrättsliga

principer foljer att delegation av beslutanderätt får återkallas.

l. Rektor vid LTH
LTHs rektor ska sj2ilv:

Allmän fforvaltning och organisation

- inrätta beslutande och beredande organ inom SLTHS ansvarsområde samt

besluta om sammansättning av sådana organ, om inte rektor vid Lunds

universitet, universitetssryrelsen eller SLTH foreskrivit annat

- fastställa regler och arbetsinstruktioner für SLTHs verksamhetsområde, om

inte SLTH Êoreskrivit annat,

- foreträda myndigheten vid Êorhandling med personalorganisation infor beslut

som arbetsgivaren avser aft fatta eller som personalorganisation vill formå

arbetsgivaren aft fafta (med undantag for wisteförhandling eller

kollektivavtalsforhandling).

- besluta om yttrande med anledning av överklagande i de fall det inte är

delegerat nedan,

Utbildning
- besluta om fördelningen av ansvaret för urbildningens organisation, om inre

SLTH Êoreskrivit annat,

- besluta om inriktning för yrkesexamen, i tillämpliga fall,
- besluta om efterled Êor konstnärlig examen,

- fastställa antagningstal på program
- ufärda examina,

- besluta om yttrande med anledning av ärende om indragande av rätt till
handledning och andra resurser för doktorand,

- faststálla allmän studieplan f,or ett forskarutbildningsämne,

- faststálla sárskild behörighet Êor antagning dll utbildning på forskarnivå,

- teckna Erasmusavtal Êor fakultetens räkning
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Forskning

- beslura om former far forskningsredovisning och kvalitetsuweckling,

- bevilja dllstånd att använda forsöksdjur,

- bevilja dllstånd att föda upp Êorsöksdjur,

- bevilja tillstånd för innesluten användning av genetiskt modifierade

lorsöksdjur,

Personalfrågor

- besluta om anstállning som universitetslektor, universitetsadjunkt, adjungerad

universitetslektor eller biträdande universitetslektor. Denna beslutsrätt år inte

delegeras vidare,

- utse ledamöter i lärarÊorslagsnämnder,

- besluta om att anstálld ska upphöra med en bisyssla eller forbjuda en anstâlld

att àta sig en bisyssla.

- fatta beslut om lön endast i lönerevisionen flor professorer,

- fatta beslut om lön (lönerevision och andra lönebeslut) for
o prorektor och prefekt,

o kanslichef i samråd med f,orvaltningschefen

- fatta beslut i övriga frågor rörande anstállning f,or prorektor, kanslichefoch

prefekt, såsom

o utbetalning av lön,

o beviljande/avslag av ansökan om tjänstledighet,

o förläggning av anstállds arbetstid inom ramen for gállande

kollektivavtal,

o anstállds fullgörande av arbetsuppgifter,

o semester,

o rehabiliteringsåtgärder.

- besluta om anställning som seniorprofessorer

- besluta om uppsägningstiden vid ansökan om entledigande från professor.

- besluta om att anta eller avslå ansökan om utmärkelsen ETP (Excellent

Teaching Practitioner) på forslag från karriärnämnden.

Lokalförsörjning och annan infrastruktur

besluta om underlag inför beslut om lokalförsörjning,

Se även: "Lunds aniuersitets ønstrillningsordning", "Rekrytering och beþrdran au lärare

uid Lunds uniuersitet, handlägningsordning", "Föreshrifier om ledningsuppdrøg uid
Lunds uniaersitet", "Föresþrifier orn pensionerade professorers uerþsømltet",

"Personalstrategt.frr lärarþatirir uid LTH", "Riktlinjerf;r anställning som, oclt befordrøn

till, professor uid Lunds Teþnisþa Htigshola", "Rihtlinjerfir anstr)llning som, oclt befordran

till, uniuersitetsleþtor uid Lunds Teþnisþa Högshola", och "Høndkggning au bisysslor inom

LTH".

Delegationen gäller under fürutsättning att universitetsstyrelsen, rektor vid LU, SLTH
eller rektor vid LTH inte füreslrivit annat. Den som avser fatta beslut enligt

delegation nedan åligger det att kontrollera så att Lunds universitets och LTHs
regelverk Êoljts innan beslut tas.
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I enlighet med Arbetsordningen f0r LTH samt föreskrifter om fordelning av

beslutsbefogenheter vid LTH- Delegationsordning beslutar Rektor vid LTH att

delegera enligt nedan.

2. Prorektor samt vicerektorer

Prorektor med särskilt uppdrag ftir utbildning
Prorektor är ställÊoreträdare for rektor vid LTH och hanterar operativa och

övergripande frågor som bland annat rör utbildning på grund-, avancerad och

forskarnivå. I uppdraget ingår att tillsammans med LTHs övriga ledning verka für
uppfyllande av målen i LTHs strategiska plan. Prorektor kan tilldelas särskilda

uppdrag av rektor.

I prorektors uppdrag ingår att

- hantera strategiska urbildningsfrågor for utbildning på grund, avancerad och

forskarnivå

- vara ordförande i Ledningsgruppen för grundutbildning, LG GU
- vaÍa ordforande i Forskarutbildningsnämnden, FUN
- tillsammans med rektor foreträda fakulteten i LU-gemensamma

sammanhang (t ex vara fakultetsrepresentant i LU:s utbildningsnämnd)

- Êoreträda LTH i interna samt externa styrelser och organ

- ansvara för frågor som hanteras i ledningsgruppen for jämstâlldhet,

likabehandling och mångfald, JäLM, innefattande attesträtt och beslut om

fardelning av jämstálldhetsmedel

- faststálla allmänna regler f,or genomförande, uppfoljning och rapportering av

utbildningen som kan behövas,

Vicerektor för forskning
Vicerektor för forskning hanterar operativa och övergripande frågor som rör forskning.

I uppdraget ingår att tillsammans med LTHs övriga ledning verka for uppfyllande av

målen i LTHs strategiska plan. Vicerektorn kan tilldelas särskilda uppdrag av rektor.

I vicerektor f,or forsknings uppdrag ingår att
- foreräda fakulteten när det gäller fakultetens forskningsengagemang

- varavice ordförande i forskningsnämnden

- vaÍa fakultetsrepresentant i LU:s forskningsnämnd
- foreträda LTH i interna samt externa styrelser och organ, företrädesvis inom

forskningsområdet

Vicerektor für internationella frågor
Vicerektorn for internationella frågor hanterar operativa och övergripande frågor som

rör internationella kontakter både inom utbildning och forskning. I uppdraget ingår

am tillsammans med LTHs övriga ledning verka for uppfyllande av målen i LTHs
strategiska plan. Vicerektorn kan tilldelas särskilda uppdrag av rektor.

I vicerektor för internationella frågors uppdrag ingår att
- foreträda fakulteten när det gáller fakultetens internationella engagemang

inklusive forskningsen gagemang
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bereda internationella samarbetsavtal inom utbildning på grundnivå,

avancerad nivå och forskarnivå.

företräda LTH i interna samt externa styrelser och organ, företrädesvis inom

internationella området.

Vicerektor för samverkan och innovation
Vicerektor frr samverkan och innovation hanterar operativa och övergripande frågor

som rör samverkan och innovation. I uppdraget ingår att tillsammans med LTHs
övriga ledning verka Êor uppfyllande av målen i LTHs strategiska plan. Vicerektorn

kan tilldelas särskilda uppdrag av rektor.

I vicerektor ñr samverkan och innovations uppdrag ingår att

underlätta för näringsliv och samhälle att hifta rätt kompetens vid LTH
stärka kontakten med politiker och andra beslutsfattare

stärka uppdragsutbildningen och LTHs arbete med livslångt lärande

Êoreträda LTH i interna samt externa styrelser och organ, foreträdesvis inom

samverkan och innovation

3. Utbildning på grund- och avancerad nivå

Ledningsgruppen f,or grundutbildning (LG GU) har enligt arbetsordningen Êor LTH
det övergripande ansvaret for utbildning på grund- och avancerad nivå.

Se även 'Antagningsordningfir utbildning på grundniu,å och auøncerad. niu,å uid Lunds

aniuersitet" och "Föreshrifier gällande kursuärdering ocb þarsutuärdering uid Lands

aniuersitet".

Det delegeras till Ledningsgruppen för grundutbildning att

besluta om kursutbud inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, vid
fakulteten, docÞ ej uilþø þurser som sþa ing'å atbildningsprogrdmmen

besluta om berygsskala inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
(inom ramar som faststálls av universitetsstyrelsen),

faststálla riktlinjer för utbildningsplaner,

fastställa kursplaner for examensarbeten

fastställa antagningstal på fristående kurser,

fastställa urvalsgrunder f,or utbildningsprogram på grundnivå som inte vänder

sig till nybörjare (inom ramar som faststálls av universitetsstyrelsen i
antagningsordning for utbildning på grundnivå och avancerad nivå), flor

utbildningsprogram på avancerad nivå och for fristående kurser,

besluta i enskilda antagningsärenden som rör kompletterande antagning,

anstånd, studieuppehåll eller antagning till senare del av program, rörande

utbildning på grundnivå och avancerad nivã,þratom när det är delegerat till
anrultn enligt nedan

faststálla särskilda behörighetskrav för utbildningsprogram på grundnivå som

inte vänder sig till nybörjare, och Êor utbildningsprogram på avancerad nivå,

fullgöra programlednings uppgifter i de fall programledning inte finns für

program, ansvarig programledning inte finns for kurs eller LG GU inte

delegerat ansvaret till områdesansvariga.
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Det delegeras till ordftirande i LG GU att

besluta om undantag från behörighetsvillkor från Êorkunskapsftrav på kurser.

besluta om undanag från behörighetsvillkor avseende beharighet/urval till
utbytesstudier.

på förslag från programledning, besluta om att biträdande programledare kan

fullgöra programledares ansvar enligt nedan.

Det delegeras till programledningar att

efter foredragning, faststilla utbildningsplaner inklusive läro- och timplaner

samt kurser ingående i utbildningsprogrammen, für sina respektive program,

enligt gällande regelverk och LG GUs riktlinjer,
ansvara for genomÊorande av kursvärderingar och kursuwärderingar, für sina

respektive program,

ansvara för genomflorande av programuwärderingar och programuweckling,
for sina respektive program,

efter foredragning, faststálla kursplaner, inom specificerat kostnâdsstâlle,

efter föredragning, faststálla särskilda behörighetskrav für kurser på grundnivå

och avancerad nivå, inom specificerat kostnadsställe

Det delegeras till programledare och masterför€ståndare att
- efter foredragning, besluta om tillgodoräknanden, utbyte samt medräknande

av kurser efter foredragning av programplaneraren, für sina respektive

program,

- efter fforedragning, besluta om tillgodoräknande av tidigare urbildning eller

verksamhet som del av examen, för sina respektive program.

4. Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningsnämnden (FUN) har enligt arbetsordningen for LTH det

övergripande ansvaret ffor utbildningen på forskarnivå.

Se även: 'Antagningsordningfir utbildningp,åþrskarnia,å uid Lands uniuersitet" och

'Anuisningør gàllande utbildning på forskarniu,å uid Lunds teþnisþa Högshola".

Det delegeras till forskarutbildningsnämnden att

faststálla bedömningsgrunder Êor urval vid antagning till utbildning på

forskarnivå,

fastställa bestämmelser för rutiner vid utlysning av plats inom utbildning på

forskarnivå.

fastställa kursplaner och utse examinator Êor fakultetsgemensamma

forskarutbildni ngskurser.

Det delegeras till ordförande för FUN att

besluta om finansiering av forskarstuderande ska ske med externa stipendier,

besluta om antagning av doktorand som är eller har varit antagen i annat

forskarutbildningsämne,
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besluta om antagning av doktorand som inte, efter föreskriven lediganmálan,

är eller samtidigt blir anställd som doktorand vid IllH, dus inom rarnenfi)r

Annøn anställning,

besluta om antagning av doktorand i de fall antagningen endast avser

utbildning som ska avslutas med licentiatexamen,

besluta om dispens från behörighetskrav för tillträde till utbildning på

forskarnivå,

besluta huruvida handledare innehar kompetens motsvarande

behörighetsgivande handledarutbildning,

faststâlla individuell studieplan i de fall detta inte kan göras på

institutionsnivå.

Det delegeras till forskarutbildningsledare att Êor de utbildningar som fakulteten

ansvarar for och inom respektive forskarutbildningsledares område

faststâlla kursplaner for fo rskarutbildningskurser,

utse betygsnämnd, ordförande och opponent infor disputation enligt beslut

om tillvägagångssätt vid betygsnämnders sammansättning.

besluta om tid och plats samt kungörelse av disputationer.

Det delegeras till LTH-gemensam studierektor für forskarutbildning am

- beslutaom antagning till fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser

5. Lärarftirslagsnämnder

Se även " Riktlinjerfir øntdgning øu d.ocenter uid Lunds Teþniska Högshola - LTH".

Det delegeras till karriärnämnden att
- besluta om antagning av oavlönad docent,

- besluta om att f,oreslå LTHs rektor att anta eller avslå ansökan om

utmärkelsen ETP (Excellent Teaching Practitioner).

Det delegeras till ordftirande för karriärnämnden att

- utse sakkunniga for bedömning av sökandes skicklighet vid rekrytering av

lärare,

- besluta om kravprofil Êor anstillning av universitetslektor och birädande
universitetslektor (i förekommande fall, t.ex. omvandlingar).

Det delegeras till ordftirande för rekryteringsnämnden, att

- utse sakkunniga for bedömning av sökandes skicklighet vid rekrytering av

lärare,

- besluta om kravprofil for anställning av universitetslektor och biträdande

universitetslektor

- besluta om att, i enlighet med anställningsf,orordningen, på lämpligt sätt

informera om ledig anstállning som universitetslektor och biträdande

universitetslektor.
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6. LTHs kansli

Kanslichefen ansvarar Êor LTHs kansli. Kanslichefen har rätt att återkalla delegation,

samt vidaredelegera, inom detta kapitel. Aterkallande av delegation samt eventuell

vidaredelegation ska tillstâllas LTHs rektor for information.

Det delegeras till kanslichefen att inom och for LTHs kansli ansvara Êor att

besluta om rekrytering och anstállning av personal (med undantagJär làrare

och kanslichef),

- besluta om dimensionering och organisering av LTHs kansli inom de ramar

som SLTH och LTHs rektor faststállt,

- fatta beslut i övriga frågor rörande anställning, där det inte är delegerat till
biträdande kanslichef eller avdelningschef; såsom

o utbetalning av lön,

o beviljande/avslag av ansökan om tjänstledighet,

o forläggning av anstállds arbetstid inom ramen for gâllande

kollektivavtal,

o anställds fullgörande av arbetsuppgifter,

o semester,

o rehabiliteringsåtgärder,

- besluta om anstâllnings upphörande vid avgångssþldighet p.g.a. ålder enligt

regler i lag och kollektivawal och vid sjukdom i enlighet med beslut av

försäkringskassa (med undantag for professorer och kanslichef),

- genomföra uwecklings-, löne-, samt lönesättande samtal med de som

rapporterar direkt till kanslichefen,

- underrätta om tidsbegränsad anstállnings och provanstállnings

upphörande,

- bedöma anmálningar om bisyssla (vid behov, i samråd med LTHs rektor),

- besluta om lokaldisposition for kansliet inom de ekonomiska ramar som

fakultetsstyrelsen beslutat,

- företräda fakulteten i LU-gemensamma sammanhang,

- foreträda myndigheten vid forhandling med personalorganisationer infor
beslut som arbetsgivaren avser att fatta eller som personalorganisation vill
förmå arbetsgivaren aft fatta (med undantag för wisteforhandling eller

kollektivavtalsforhandling), (gä I le r Jì) r h e la L TH )
- besluta om utrustning och inredning vid ny- och ombyggnadsprojekt,

- besluta om organisation av lT-verksamhet och övrig infrastrukturell
verksamhet, s,åsom IT, loþaluård, uøþtmäster| posthantering, trycheriuerksamhet

etc.

- besluta om omfatming av lokalvård och övriga service{änster.
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För information. Ftifiand.e är delegerøtfr,ånf)rualningschefen uid Lunds uniuersitet ti.ll
kanslichefen i Föreshrifier om firdelning au besluxbeþgenheter inom

uniuersitetsfii ruøhninge n uid lunds uniuersitet ;
" Föruahnings c h efens de legation ti ll þans lichef
Tlll Þansllcheferna d.elegerøs øtt inzm si.n fahubet, i sømr,åd med chefen fir seþtionen

PersonøL, besluta om:

- hn i lönereuision Jì)r samtlig personal inom føhubetshansliet, þrutorn hanslichef

- öuriga lönebeslutfir samtlig TA-personal uidþhultetenf)rutom Þanslichef och TA-

personal uid institution"
I det fall Þanslichefen iinsþar uidøredelegera delegationen fr,ån f)ruahnirugschefen sher detta

genom särsþib beslut.

Det delegeras till biträdande kanslichef tillika utbildningschefen att

- fastställa formulär för antagning till utbildning på forskarnivå,

- genomföra uwecklings-, löne-, samt lönesättande samtal med

avdelningschefer inom utbildningsenheten,
- fatta beslut i övriga frågor rörande anstállning for personal vid

utbildningsenheten, där det inte är delegerat till avdelningschefer, såsom

o utbetalning av lön,

o beviljande/avslag av ansökan om tjänstledighet,

o förläggning av anstállds arbetstid inom ramen Êor gállande

kollektivavtal,

o anstállds fullgörande av arbetsuppgifter,

o semester,

o rehabiliteringsåtgárder,

- foreträda myndigheten vid forhandling med personalorganisation inÊor beslut

som arbetsgivaren avser att fatta eller som personalorganisation vill Êormå

arbetsgivaren att fatta (med undantag för wisteÊorhandling eller

kollektivavtalsforhandling), i frågor rörande utbildningsenheten,

- besluta om arbetsfördelning inom utbildningsenheten,

- fatta beslut om utbildningsenhetens samlade stöd till utbildningarna

Det delegeras till avdelningschefer att inom och för sin avdelning

- ha budgetansvar für och attestering av fakturor som avser aktiviteter inom sin

avdelning, (se attestordninþ

- besluta om arbetsfürdelning
- beslutaom tjänstledigheter, semester och rehabiliteringsåtgärder

- genomföra uwecklings- löne- och lönesättande samtal

- ta fram verksamhetsplanering där uppdrag och ansvar fra.mgår.

Det delegeras till personalchefen att

- signeraförhandlingsprotokoll tillsammans med arbetstagarparternavid

lönerevision avseende lá¡are och TA-personal inom LTH med undantag av

personal vid kansli och gemensamma funktioner på fakultetsnivå, samt

signera lönerevisionsförteckning avseende personal som ej omfattas av

avtalsslutande parter,

- foreuäda myndigheten vid forhandling med personalorganisation infor beslut

som arbetsgivaren avser aû fafta eller som personalorganisation vill formå
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arbetsgivaren att fatta (med undantag for wisteforhandling eller

kollektivavtalsÊorhandling), i frågor rörande personalområdet vid LTH,
besluta om anstillning av personal vid institution i de fall det är delegerat från
prefekt.

Det delegeras till avdelningschef ftir programservice att

- fatta beslut i enskilda antagningsärenden som rör kompletterande antagning,

anstånd, eller antagning till senare del av program, rörande utbildning på

grundnivå och avancerad nivå,

- fatta beslut i enskilda antagningsärenden som rör studieuppehåll rörande

utbildning på grund och avancerad nivå, dock ej für studenter på

masterprogram.

- fatta beslut i enskilda antagningsärenden som rör studieuppehåll för studenter

på masterprogram.

- i enlighet med gällande lagstiftning och universitetsgemensamma riktlinjer,
fatta beslut om avslag på en students begäran att få examensbevis, für
utbildning på grund- och avancerad nivå. (Audelningrcheffir Programseruice

har möjlighet att aidaredelegera ouanstående beslutsr¿itt till
utbildningskoordinatorer inom exømen).

Det delegeras till avdelningschef för internationella avdelningen att
- nominera studenter till utbytesstudier vid udändska universitet
- antautbytesstudenter

- underteckna kungörelser om tid och plats för disputationer pãIïF{. (far

delegeras uidare efier sømtyche øu reþtor uid LTH)
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7. Institutioner och prefekter

Delegationsordningar (motsv.) vid institution ska tillställas rektor vid LTH. Evenruell

vidaredelegation år enbart ske dll prefekt eller chef inom institutionen såvida inte

annat rydligt anges. Med chef inom institutionen menas biträdande prefekt,

avdelningsföreståndare och administrativ chef.

Rekrytering, anstrillning och befordran au aniuersitetslärare regleras i Lunds uniuersitets

ansttillningsordning. Se även "Föreshrirter om ledningsuppdrøg uid Lunds uniuersitet",
"Personalstrategt.frr Lirarþørriär uid LTH", "Rihtlinjer f)r ansttillni.ng som, och befordran

till, professor aid Lands Teþnisþa Högshola", och "RiÞtlin¡erþr anställning som, oclt

befordran till, aniuersitetsleþtor uid Lands Teþnisþa Högsholø" och "HandL)ggning øu

bislsslor inom LTH".

LTHs rektor delegerar till institutionsstyrelser att inom och för sin institution ansvara

för att

inrätta beslutande organ inom institutionens ansvarsområde samt besluta om

sammansättning av sådana organ, (far ej delegerøs uidare)

fatta beslut om budget for institutionen, efter samråd med Rektor vid LTH.
(fir ej delegeras uidøre)

fatta beslut i polic¡ och strategiska frågor som inte enligt dessa Êoreskrifter

eller andra bestämmelser ska beslutas av SLTH, Rektor vid LTH eller annat

organ på fakultetsnivå. (f,år endøst delcgerøs till prefeht)

besluta om Êorekomsten av suppleanter i institutionsstyrelsen. (far ej delcgeras

uidøre)

besluta om utlysning av ledig tillsvidareanstállning och anstállning som

biträdande universitetslektorer, (ftirutom när det àr regleratpå annat sätt)(f,år

endast delegerøs till prefeht)

besluta om avbrott av rekrytering. far endast dzlegeras tillprefeht)

LTHs rektor delegerar till prefekter att inom och for sin institution ansvara för att

Allmän florvaltning och organisation

Êoreträda myndigheten vid Êorhandling med personalorganisation inÊor beslut

som arbetsgivaren avser att fatta eller som personalorganisation vill Êormå

arbetsgivaren att fatta (med undantag för wisteförhandling eller

kollektivavtalsfarhandling) , (ftr tj delegeras uidøre)

besluta om att ta emot en stipendiat for ftirkovran inom forsknlng. (far ej

delegeras uidare)

Utbildning på grund och avancerad nivå

utse examinator för kws. (f,år ej delegeras uid¿re)

besluta om tillgodoräknanden av del av kurs,(modul inom kur) för kurs vid
institutionen (fì)r tilþdorriknanden øu hel þurs se

progrømledare/masterf)reståndare ouøn) (f,år endøst dtlegerøs till studierehtor fiir
gru ndut b i làni ngu id ins t i rut io n e I le r exam i nøto r fi r h a rs )

Utbildning på forskarnivå
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besluta om prestationslönelyft für doktorander i enlighet med LTHs regler,

(fir ej delegerøs uidnre)

besluta om antagning av doktorand under florutsättning

att studenten är eller samtidi$ blir anstálld som doktorand vid LTH,
att denna anställning skett efter föreskrivet udysningsförfarande,

att antagningen avser fullständig utbildning till doktorsexamen samt

att studenten inte är eller har varit antagen till utbildning i annat ämne

och doktoranden uppfyller den grundläggande och särskilda behörigheten

enligt punkt I och 2 i HF . (f,år ej delegeras uidare)

besluta om individuell studieplan och uppdatering av denna i de fall planen

tillstyrks av både huvudhandledare och doktorand, (fir endast delegerøs till
studiereÞtor Jì)r utbildning p,å forsÞarniuå uid institution men docþ inte till
indiuid som sarntidigt dr ¿lþtorandens handledare)

utse handledare f,or doktorand, både huvudhandledare och biträdande

handledare, (f,år ej delegerøs uidøre)

besluta om tillgodoräknande av kurs som fär ingå i utbildningen på

forskarnivå men inte examinerats vid LTH/Lunds universitet, (f,år endast

delegerøs till studiereþtor f)r utbildning på forskarniuå uid institution men docþ

inte till indiuid som samtidigt är doþtorøndens handledare)

utse examinator for licentiatuppsats, ffir endøst delegerat till ttudiereÞtorf)r
utbildning p,åþrsharniuå uid instiation men docþ inte till indiaid som sømtidigt

är doþtorandens handledare)

besluta om tidpunkt f,or och kungörande av licentiatseminarium liksom

utseende av opponent för licentiatuppsats, (far endast delegeras till studiereþtor

Jìir utbildning på forsharniuå uid institution men docþ inte till indiuid som

sdmtidigt är do þtorandens handledare)

utse examinator für forskarutbildningskurs som ges vid institutionen, (far ej

delegeras uidøre)

besluta om utseende av füreträdare för institutionen vid de årliga individuella
uwecklingssamtalen med doktoranderna. (far ej delegeras uidare) (rt)retràdaren

før ej samtidigt uarø doþtorandens høndledare)

besluta om inrättande av dlläggsstipendium för doktorander med exrerna

stipendier. (f,år ej delegeras uidøre)

besluta om antagning till de icke fakultetsgemensamma

forskarutbildningskurser som ges vid institutionen. (far endast delegeras till
s tudi e re Þ to r fi r ut b i làni ng p å fo rs h arn iu å u id ins ti tu tio n) .

Personalfrågor

besluta om rekrytering och anstállning av adjungerad universitetsadjunkt, post

doktor samt tidsbegränsad universitetsadjunkt, (far ej delegerøs uidare)

besluta om reþtering och anställning av personal (med undantagf)r hirare).

Beslut om anstállning av personal frr delegeras vidare till LTHs personalchef.

Sker ingen vidaredelegation till LTHs personalchef ska samråd med LTHs
personalchef ske innan beslut om anstállning. Beslut om rekrytering fär ej

delegeras vidare.

besluta om ändring av läraranställnings inriktning/ämne (med undantagf)r
professorer), efter samråd med LTHs rektor, (ftr ej delegerøs uid¿re)
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besluta om anställnings upphörande vid avgångssþldighet p.g.a. ålder enligt

regler i lag och kollektivavtal och vid sjukdom i enlighet med beslut av

forsäkringskassa (med undantag for professorer),

(är ej delegerøs uidnre)

fatta beslut om lön (lönerevision och andra lönebeslut), efter samråd med

LTHs personalchef, för chef inom institutionen (får ej delegeras uidare)

fatta beslut om lön (lönerevision och andra lönebeslut), efter samråd med

LTHs personalchefr far
o TA-personal vid institutionen.
o làrare med andøntøgf)r professorer,

(far ej delegeras uidare)

fatta beslut i övriga frågor rörande anställning Êor chef inom institutionen
såsom

o utbetalning av lön,

o beviljande/avslag av ansökan om tjänstledighet,

o förläggning av anstállds arbetstid inom ramen Êor gdllande

kollektivavtal,

o anstállds fullgörande av arbetsuppgifter,

o semester,

o rehabiliteringsåtgárder,

(fir ej delegeras ui.dare)

fatta beslut i övriga frågor rörande anstállning (med undantagþr prefekt och

chef inom institutionen) sâsom

o utbetalning av lön,

o beviljande/avslag av ansökan om tjänstledighet,

o förläggning av anstállds arbetstid inom ramen far gállande kollektivavtal,

o anställds fullgörande av arbetsuppgifter,

o semester,

o rehabiliteringsåtgárder,

(f,år delegeras uidare)

genomfora uwecklings- löne- och lönesättande samtal med personal vid
institudonen . (far delegeras uidare)

fatta beslut om beredningsgrupp far alla anställningar frrutom universitetslektor,

biträdande universitetslektor och professor, (fir delegeras uidare)

avge strategiskt yttrande vid ansökan om befordran ur verksamhetsperspektiv

och utifrån den sökandes lämplighet, (fn tj delegeras uidare)

undertecknande av Letter of invitation/motsvarande som grund for t ex

uppehållstill ständ, (fir ej d.e legerøs aidare)

bedöma anmilningar om bisyssla (vid behov, i samråd med LTHs rektor), ffir
ej delegeras uidøre)

underrätta om tidsbegränsad anstillnings/provanstállnings upphörande. (far

delegeras uidare)

Lokalforsörjning och annan infrastruktur

besluta om utrustning och inredning vid n¡ och ombyggnadsprojekr, (f,år

delegerds uidare)
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besluta om organisation av IT-verksamhet och övrig infrastrukturell
verksamhet, såsom IT, loþøluård, uaþtmàsteri, posthantering, trycheriuerhsømhet

etc. (f,år ej dclegeras uidøre)

besluta om omfattning av lokalvård och övriga servicetjänster. (f,år delegeras

uidare)
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Bilaga I till Rektor vid LTHs ftirdelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds
Tekniska Högskola. Handläggning av ärenden vid LTH

Föredragning och beslut
Ä¡enden ska avgöras efter füredragning (20 S MF). Ä¡enden som ska avgöras av en

person, behöver dock inte foredras. Rektor vid LTHs beslutsmöte är en del av

presidiemötet.

Föredragning sker mot bakgrund av de förvaltningsrättsliga krav som stálls på ärendem

beredning. Med foredragning avses att den som ansvarat för ärendets beredning och

framtagande av ett skriftligt förslag dll beslut personligen presenterar detta genom

redovisning for den person eller de personer som ska fatta beslutet.

Ordforanden i beslutande och beredande organ har ansvar Êor att ärenden bereds i
enlighet med gällande Êorfatmingar och universitetets samt LTHs egna foreskrifter.

Föredragningen ska tillforsäL<ra det beslutande och beredande organet goda

förutsättningar för att fatta beslut som uppfyller de mål som har ställts upp för den

verksamhet som regleras inom styrelsens/nämndens/beredningens ansvarsområde.

Jä.t
För samtliga styrelser, nämnder och övriga beslutande och beredande organ inom
Lunds universitet och LTH gliller de bestämmelser om jäv som anges i
förvaltningslagen. För all árendehantering inom Lunds universitet och vid LTH gáller

de bestämmelser om jäv som anges i forvaltningslagen. Den som känner till en

omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, ska sjálvmant ge det tillkänna.

Den som är jävig får normalt inte delta i möte där ärendet handläggs.

Protokoll
Protokoll, där så erfordras, ska upprättas sþndsamt och ska undertecknas av

seftreteraren och justeras snarast. Protokoll ska utformas så att beslutets innehåll klart
framgår, vem som har fattat beslutet, dagen Êor beslutet samt vem som har foredragit

ärendet på sammanträdet. Det ska även framgå vem som har varit med vid den slutliga

handläggningen utan att delta i avgörandet (21 S MF). Handläggare bör framgå.

Protokoll ska füras i samtliga beredande och beslutande organ på fakultetsnivå vid
LTH.

Kallelse

Kallelse jämte föredragningslista och övriga handlingar sänds elektroniskt eller med

post dll ledamöterna senast fem arbetsdagar füre sammanträdet.
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Bilaga 2 till Rektor vid LTHs ftirdelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid
Lunds Tekniska Högskola. Fördelning av rätt att underteckna vissa avtal och
ansökningar vid LTH.

Nedan är en sammanfattning av bilagan úll" Föreskrifier orrrþrdelning au

besluxbefogenheter och rätt ax tecþna autal", avseende det som specifikt rör LTH.

Avgränsning
Delegationerna i dessa foreskrifter gâller endast for de typer av awal och ansökningar

som definieras nedan (med undantag för delegationerna till Êorvaltningschefen). För

övriga avtalstyper, såsom köpeavtal och hyresavtal, finns separata delegationer.

Deffnitioner
Inom universitetet sluts en stor mängd avtal med varierande innehåll relaterade till
forskning och utbildning. Avtalets art är avgörande ffor bedömningen av vem som är

beharig att underteckna avtalet. För bedömning av avtalets art används Êoljande

definitioner:
bidragsavtal - avser medel utan lrav på motprestation. Det innebär att den som

lämnar bidraget inte har stállt ftrav på att som utbyte for lämnade medel erhålla varor

eller tjänster eller på att åtnjuta särskild förmånsställning. Att mottagaren enligt

ôverenskomna villkor ska använda medlen till ett visst ändamål eller att det finns en

redovisningsplikt, är inte en motprestation

industridoktorandavtal - avtal om utbildning på forskarnivå där doktoranden är

anstálld hos den externa finansiären

licensawal - awal där universitetet ger licensrätt lnynjanderätt till t.ex. en

programvara (avtal där universitetet köper licensrätt eller nyttjanderätt behandlas i
annat sammanhang)

samarbetsavtal - avser icke-fullfinansierade samarbeten med en eller flera parter där

krav på motprestation finns (se nedan under uppdragsforskningsavtal)

uppdragsforskningsavtal - fullfinansierade uppdrag där uppdragsgivaren stáller krav

på motprestation (kan vara i form av uppskjuten publicering, krav på sekretess, rätt till
resultat etc.)

uppdragsutbildningsavtal - avtal relaterade till uppdragsutbildningsforordningen

utbildningsavtal - avtal med andra lärosäten om utbildning, t.ex. gemensamt

utbildningsprogram, utbytesavtal samt avtal med samarbetspartners rörande t.ex.

studenters examensarbeten.

Dessutom finns:

- avtal om examensarbeten,

- Material Transfer-avtal - ger rätt att använda material (såväl universitetet som annan

part kan ge denna rätt),

- selretessavtal - träffas oftast i samband med diskussioner om framtida samarbete,

- Letter of Intent /Memorandum of Understanding - avsiktsÊorklaring om att ingå

avtal,

- konsultavtal - avtal dár universitetet sáljer konsulttjänster, avtal om köp an

konsult{änster behandlas i annat sammanhang,

- avtal med anställda.

Dessutom finns foljande specifika avtal:

- avtal inom EU:s forskningsprogram

- avtal med National Institute of Health
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Med avtal med anstiilIda avses avtal i vilka anstálld ger rättighet till resultat (t.ex.

licensrättighet, optionsrätt), accepterar vissa inskränkningar (t.ex. uppskjuten

publicering) etc., för att universitetet ska kunna uppfrlla sina åtaganden gentemot

övriga parter i de avtal som anges ovan.

Med ansökan avses ansökan om externa medel for forskning och utbildning.

Hantering av avtal och ansökningar
Prefekten ansvarar for institutionens verksamhet och måste därfor alltid godkänna

samdiga avtal och ansökningar som berör institutionens verksamhet explicit, oavsett

om behörig firmatecknare är någon ânnan (se nedan).

Juridiska avdelningen upprättar, f,orhandlar och granskar avtal av ovan nämnda ryper.

Inför under-tecknande av avtal rekommenderas ansvarig kontakta juridiska

avdelningen i god dd för atr å stöd och hjálp.

Följande gäller om inte annat anges under Särskilda villkor. Rätt att underteckna avtal

Êor Lunds universitet har följande funktioner:

Rektor vid Lunds universitet
Rektor är firmatecknare i följande fall:

- samdiga avtal av ovan nämnda typer som omfattar flera institutioner inom mer än

en fakultet (motsvarande),

- bidragsavtal på 8 mnkr och däröver,

- uppdragsforskningsavtal och samarbetsavtal på 4 mnkr och däröver. I beräkning av

värdet på samarbetsavtal ska den ersättning (ekonomisk eller i annan form) som

universitetet erhåller läggas ihop med universitetets motprestation,

- Memorandum of Understanding och Letter of Intent i de fall det avtal som avses bli
tecknat ska skrivas under av rektor,

- avtal där motpartens villkor är att rektor skriver under avtalet,

- utbildningsavtal och ansökningar som berör mer än en fakultet (motsvarande),

- utbildningsavtal och ansökningar avseende ett gemensamt utbildningsprogram som

leder fram till gemensam examen och

- ansökningar i fall då det av utlysningen framgår att rektor ska sk¡iva under.

Förvaltningschef vid Lunds universitet
Förvaltningschefen har rätt att teckna samdiga awal inom forvaltningschefens

ansvarsområden (såsom det definieras i Föreskrifter om fordelning av

beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet, sidan 2) och

samtliga avtal inom universitetsförvaltningen.

Förvaltningschefen har dessutom rätt att teckna avtal i följande fall:

- samtliga uppdragsutbildningsavtal,

- awal med LU Innovation system AB som motpart.

Förvaltningschefen kan vidaredelegera rätt att teckna avtal dll annan befattningshavare

inom forvaltningen. Vidaredelegering ska vara skriftlig och ske till viss befattning.

Vidaredelegationerna ska hållas ordnade, kontinuerligt uppdateras och vid behov

återkallas.
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Dekan, Rektor vid LTH
Med dekan avses även ordfürande Êor styrelsen for universitetets särskilda

verksamheter (USÐ och ordlorande för styrelsen for kultur- och museiverksamheten

(LUKOM).
Dekan är firmatecknare vid berörd fakultet i floljande fall:

- samdiga avtal av ovan nämnda ryper som omfattar fler än en institution som inte ska

undertecknas av rektor eller förvaltningschef enligt ovan,

- uppdragsforskningsavtal och samarbetsawal inom intervallet 800 *r - 4 mnkr. I
beräkning av várdet på samarbetsavtal ska den ersättning (ekonomisk eller i annan

form) som universitetet erhåller läggas ihop med universitetets motprestation,

- Memorandum of Understanding och Letter of Intent i de fall det avtal som avses bli
tecknat ska undertecknas av dekan,

- samdiga industridoktorandavtal och

- utbildningsavtal och ansökningar som berör enbart fakulteten.

Dekan kan vidaredelegera rätt att teckna avtal. Vidaredelegering ska vara skriftlig och

ske dll viss befanning. Vidaredelegationerna ska hållas ordnade, kontinuerligt
uppdateras och vid behov återkallas.

Prefekter
Samtliga avtal och ansökningar som berör institutionen ska godkännas av prefekten.

Prefekten är firmatecknare inom berörd institution i foljande fall:

- bidragsavtal på mindre än B mnkr,

- uppdragsforskningsavtal och samarbetsavtal på mindre än B00 tkr . I beräkning av

värdet på samarbetsavtal ska den ersättning (ekonomisk eller i annan form) som

universitetet erhåller läggas ihop med universitetets motprestation,

- Memorandum of Understanding och Letter of Intent i de fall det avtal som avses bli
tecknat ska sftrivas under av prefekt samt i de fall när värdet av det framtida avtalet

inre är känt,

- licensavtal (avtal dar universitetet ger licensrätt/nyttjanderätt),

- awal med samarbetspartners om examensarbeten,

- Material Transfer-avtal,

- sekretessavtal,

- avtal med anställda och

- ansökningar som inte ska skrivas under av rektor eller dekan.

Prefekt kan vidaredelegera rätt att teckna avtal. Vidaredelegering ska vara skriftlig och

ske till viss befattning. Vidaredelegationerna ska hållas ordnade, kontinuerligt
uppdateras och vid behov återkallas.

EU avtal och särskilda villkor
För EU:s ramawal samt för avtal med National Institute of Health gäller särskilda

regler i enlighet med särskilda beslut. I enlighet med dessa särskilda regler

undertecknar respektive kanslichefsådana avtal utom i de fall respektive avtal berör

mer än en fakultet.

För Êoljande sådana avtal finns specifika handläggningsrutiner:

- EU Horizo n 2020: Handläggningsordning för forskningsprojekt inom europeiska

kommissionens ramprogram Horizon 2020, dnr STYR 20141203

- EU:s sjunde ramprogram: Handläggningsordning for forskningsprojekt inom EU:s

sjunde ramprogram, dnr A 39 693212006




