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

Fasxtàllda au Reþtor uid LTH 2018-03-13

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

för LTH samt föreskrifter om fordelning av beslutsbefogenheter vid LTH
Delegationsordning" STYR 20 lB I 24.

Dena beslut innehåller inte samtliga delegationer inom LTH. Respektive institution
vid LTH ansvarar sjiilv for sina delegationer samt att hålla dem tillgängliga for

anstállda och studenter. Vidare ingår inte delegationer inom arbetsmiljö, brandsþdd,

säkerhet, miljô och ekonomisystem/attesträtt, se särskilda beslut for detta.

Vidaredelegation alr beslutsbefogenheter

De beslutsbefogenheter som regleras här fär endast delegeras vidare till annat organ

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

är reglerat f,or Ledningsgruppen för grundutbildning (LG GU),

Forskarutbildningsnämnden (FUN) och Kanslichef. De som erhållit delegation av

visst slag kan, när det är motiverat, hänskjuta ett ärende tillbaka till rektor. Av

allmänna florvaltningsrättsliga principer foljer att delegation av beslutanderätt år
återkallas.

1. Rektor vid LTH
LTHs rektor ska själv:

Allmän Forvaltning 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 föreskrivit annat

- faststálla regler och arbetsinstruktioner för SLTHs verksamhetsområde, om

inte SLTH foreslrivit annat,

- företräda myndigheten vid f,orhandling med person,lorganisation infor beslut

som arbetsgivaren avser att fatta eller som personalorganisation vill formå

arbetsgivaren aft fafta (med undantag för wisteÊorhandling eller

kollektivavtalsforhandli ng).

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

delegerat nedan,

Utbildning
- besluta om fordelningen av ansvaret Êor utbildningens organisation, om inte

SLTH foreskrivit annat,

- besluta om inriktning für yrkesexamen, i tillämpliga fall,

- besluta om efterled for konstnärlig examen,

- faststálla antagningstal på program

- utpårda examina,

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

- fastställa allmän studieplan for ett forskarutbildningsämne,
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Forskning

- besluta om former för forskningsredovisning och kvalitetsuweckling,

- bevilja dllstånd att använda Êorsöksdjur,

- bevilja tillstånd att föda upp försöksdjur,

- bevilja tillstånd for innesluten användning av genetiskt modifìerade

försöksdjur,

Personalfrågor

- besluta om anstállning som universitetslektor, universitetsadjunkt, adjungerad

universitetslektor eller biträdande universitetslektor. Denna beslutsrätt fä.r inte

delegeras vidare,

- utse ledamöter i lärarforslagsnämnder,

- besluta om atr anstilld ska upphöra med en bisyssla eller f0rbjuda en anställd

att åta sig en bisyssla.

- fatta beslut om lön endast i lönerevisionen fär professorer,

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

- fatta beslut i övriga frågor rörande anstállning für prorektor och prefekt,

såsom

o utbetalning av lön,

o beviljande/avslag av ansökan om tjänstledighet,

o forläggning av anstâllds arbetstid inom ramen for gállande

kollektivavtal,

o anstállds fullgörande av arbetsuppgifter,

o semester,

o rehabiliteringsåtgärder.

- besluta om anstállning som seniorprofessorer

- besluta om uppsägningstiden vid ansökan om entledigande från professor.

LokalÊorsörjning och annan infrastruktur

besluta om underlag infür beslut om lokalforsörjning,

Se även: "Lunds aniuersitets anstcillningsordning", "Rehrytering och befordran au lärøre

uid Land; uniuersitet, handläggningsordning", "FöresÞrifier om ledningsuppdrag uid
Lunds uniuersitet", "Föresþrifier om pensionerade professorers uerþsamhet",

"Personalstrategifir l¡irarþaniàr uid LTH", "Rihtlin¡erf)r anstàllning sorn, oclt beþrdran

till, professor uid Lands Teþnisþa Högshola", "Rihtlinjerfir anställning som, och befordrøn

till, aniuersitetsleþtor uid Lunds Teþnisþa Högskola", och "HandLdggning au birysslor inom

LTH".

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

delegation nedan åligger det att kontrollera så att Lunds universitets och LTHs
regelverk foljts innan beslut tas.

I enlighet med Arbetsordningen för LTH samr föreskrifter om fördelning av

beslutsbefogenheter vid LTH- Delegationsordning beslutar Rektor vid LTH att
delegera enligt nedan.



STYR 20T81393

4

2. Prorektor samt vicerelcorer

Prorektor med särskilt uppdrag för utbildning
Prorektor är stállforeträdare för 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 utbildningsfrågor for utbildning på grund, avancerad och

forskarnivå

- vara ordförande i Ledningsgruppen Êor grundutbildning, LG GU

- vara ordforande i Forskarutbildningsnämnden, FUN
- tillsammans med rektor företräda fakulteten i LU-gemensamma

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

- fforeträda LTH i interna samt externa styrelser och organ

- ansvara för frågor som hanteras i ledningsgruppen f,or jämstâlldhet,

likabehandling och mångfald, JäLM, innefattande attesträtt och beslut om

fardelning av jämståilldhersmedel

- faststálla allmänna regler Êor genomförande, uppföljning och rapportering av

utbildningen som kan behövas,

Vicerektor för forskning
Vicerektor for 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 for forsknings uppdrag ingår att

- företräda fakulteten när det gáller fakultetens forskningsengagemang

- vaÍavice ordfürande i forskningsnämnden

- vara fakultetsrepresentant i LU:s forskningsnämnd

- foreräda LTH i interna samt externa styrelser och organ, företrädesvis inom
forskningsområdet

Vcerektor för internationella frågor
Vicerektorn fior 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 sárskilda uppdrag av rektor.

I vicerektor für internationella frågors uppdrag ingår att

- foreträda fakulteten när det gäller fakultetens internationella engagemang

inkl usive forskningsengagemang

- bereda internationella samarbetsawal inom utbildning på grundnivå,

avancerad nivå och forskarnivå.

- företräda LTH i interna samt externa styrelser och organ, füreträdesvis inom
internationella området.
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Vicerektor för samverkan och innovation
Vicerektor för samverkan och innovation hanterar operativa och övergripande frågor

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

kan tilldelas särskilda uppdrag av rektor.

I vicerektor for samverkan och innovations uppdrag ingår att

underlätta for ndringsliv och samhälle att hitta 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, företrädesvis inom
samverkan och innovation

3. Utbildning på grund- och avancerad nivå

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

rätt att återkalla, samt vidaredelegera, delegation inom deta kapitel. Äterkallande av

delegation samt eventuell vidaredelegation ska tillstállas LTHs rektor lor information.

Se även 'Antagningsordningfrr utbildning p,å grundniu,å oclt auøncerad. niuå uid Lunds

uniaersitet " och "Fö res hrifier gällande hursuàrdering o ch þursutuärdering u id Lunds

aniuersitet".

Det delegeras dll Ledningsgruppen för grundutbildning att

besluta om kursutbud inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå,

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

fastställa riktlinjer för utbildningsplaner,

fasmtälla kursplaner för examensarbeten

fastställa antagni ngstal på fristående kurser,

faststálla urvalsgrunder for utbildningsprogram på grundnivå som inte vänder

sig till nybörjare (inom ramar som faststdlls av universitetsstyrelsen i

antagningsordning For utbildning på grundnivå och avancerad nivå), for
utbildningsprogram på avancerad nivå och för 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 nivä,fi)rutom när det tir delegerat till
annan enligt nedan

fastställa särskilda behörighetskrav for utbildningsprogram på grundnivå som

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

fullgöra programlednings uppgifter i de fall programledning inte finns för
program eller ansvarig programledning inte finns für kurs.

Det delegeras till ordförande i LG GU att

besluta om dispens från forkunskapslrav på kurser
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Det delegeras till programledningar att

faststâlla utbildningsplaner inklusive láro- och timplaner samt kurser ingående

i utbildningsprogrammen, für sina respektive program, enligt gâllande

regelverk och LG GUs riktlinjer,

ansvara for genomÊorande av kursvärderingar och kursuwärderingar, for sina

respektive program,

ansvara för genomforande av p ro gramuwárderingar och pro gramuwecklin g,

för sina respektive program,

fastställa kursplaner, inom specificerat kostnadsställe,

fasmtâlla sárskilda behörighetskrav Êor kurser på grundnivå och avancerad

nivå, inom specifi cerat kostnadsstálle

Det delegeras till programledare och masterför€ståndare att

- besluta om tillgodoräknanden, utbFe samt medräknande av kurser efter

föredragning av programplaneraren, for sina respektive program,

- besluta om tillgodoräknande av ddigare utbildning eller verksamhet som del

av examen, für sina respektive program.

4. Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningsnämnden (FUN) har enligt arbetsordningen för LTH det

övergripande ansvaret för utbildningen på forskarnivå. FUN hai rätt att återkalla, samt

vidaredelegera, delegation inom detta kapitel . Äterkallande av delegation samt

eventuell vidaredelegation ska tillstállas LTHs rektor för information.

Se även:'Antøgningsordning fir atbildning på fors Þ ørniuå uid Lunds aniuers itet " oc h

'Anuisningar gàllønde utbild.ning påforsÞørniu'å uid Lunds teþnisþa Högshola".

Det delegeras till forskarutbildningsnämnden att

fastställa sárskild behörighet for antagning till utbildning på forskarnivå,

fastställa bedömningsgrunder for urval vid antagning till utbildning på

forskarnivå,

fastställa bestämmelser fôr rutiner vid utlysning av plats inom utbildning på

forskarnivå.

fastställa kursplaner och urse examinator for fakultetsgemensamma

forskarutbildni ngskurser.

Det delegeras till ordförande för FUN att

beslura om finansiering av forskarstuderande ska ske med externa stipendier,

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

forskarutbildningsämne,

beslura om antagning av doktorand som inte, efter föreskriven lediganmálan,

är eller samtidi$ blir anställd som doktorand vid l,TF{', d.as inom ramenJì)r

annan anställning,

besluta om antagning av doktorand i de fall antagningen endast avser

utbildning som ska avslutas med licentiatexamen,

besluta om dispens från beharighetskrav for tillträde till utbildning på

forskarnivå,
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besluta huruvida handledare innehar kompetens motsvarande

behörighersgivande handledarutbildning,

faststálla individuell studieplan i de fall detta inte kan göras på

institutionsnivå.

Det delegeras till forskarutbildningsledare att for de utbildningar som fakulteten

ansvarar for och inom respektive forskarutbildningsledares område

faststálla kursplaner Êor forskarutbildningskurser,

utse betygsnämnd, ordförande och opponent infor disputation enligt beslut

om tillwágagångssätt vid betygsnämnders sammansättning.

besluta om tid och plats samt kungörelse av disputationer.

Det delegeras till LTH-gemensam studierektor ftir forskarutbildning att

- besluta om antagning till fakultetsgemensammaforskarutbildningskurser

5. Lärarförslagsnämnder

Se även " Rihtlinjerfir antøgrring øa docenter uid Lunds Teþnisþa Hrigskola - LTH".

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

- besluta om tilldelning av utmärkelsen ETP (Excellent Teaching Practitioner)

med antagning till LTHs pedagogiska akademi.

Det delegeras till ordftirande för karriärnämnden att

- utse sakkunniga för bedömning av sökandes skicklighet vid rekrytering av

lärare,

- besluta om kravprofil för anstállning av universitetslektor och bimädande

universitetslektor (i fürekommande fall, t.ex. omvandlingar).

Det delegeras dll ordförande för rekryteringsnämnden, att

- utse sakkunniga Êor bedömning av sökandes skicklighet vid rekrytering av

lärare,

- besluta om kravprofil för anställning av universitetslektor och birädande
universitetslektor samt beslut att lysa ut anstâllning.
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6. LTHs kansli

Kanslichefen ansvarar f¿r LTHs kansli. Kanslichefen har rätt atr årerkalla delegation,

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

vidaredelegation ska tillstállas LTHs rektor for information.

Det delegeras till kanslichefen att inom och för LTHs kansli ansvara für att

besluta om rekrytering och anstállning av personal (med undantagf)r lärøre

och hanslicheJ),

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

som SLTH och LTHs rektor faststállt,

- fatta beslut i övriga frågor rörande anstállning, där det inte är delegerat till
biträdande kanslichef eller avdelningschei såsom

o utbetalning av lön,

o beviljande/avslag av ansökan om tjänstledighet,

o förlaggning av anstâllds arbetstid inom ramen för gâllande

kollektivavtal,

o anstállds fullgörande av arbetsuppgifter,

o semester,

o rehabiliteringsåtgärder,

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

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

försäkringskassa (med undantag för professorer och kanslichef),

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

rapporterar direkt till kanslichefen,

- underrätta om tidsbegränsad anstállnings och provanstállnings

upphörande,

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

- besluta om lokaldisposition for kansliet inom de ekonomiska ramar som

fakultetsstyrelsen beslutat,

- foreträda fakulteten i LU-gemensamma sammanhang,

- besluta att avsätta extra premie till ålderspension für anställd,

- Êoreträda myndigheten vid Êorhandling med personalorganisationer infür
beslut som arbetsgivaren avser att fatta eller som personalorganisation vill
formå arbetsgivaren att fatta (med undantag für wisteförhandling eller

kollektivavtalsförhandling), (gä I ler f; r h e la LTH)
- besluta om utrustning och inredning vid ny- och ombyggnadsprojekt,

- besluta om organisation av lT-verksamhet och övrig infrastrukturell

verksamhet, såsom IT, loþaluård, udþtmästeri, posthantering, tryckeriuerÞsamhet

etc.

- besluta om omfatming av lokalvård och övriga servicetjänster.
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Ftir information, Följande àr delegerøtfi,ånfiruahningschefen uid Lunds uniuersitet till
kansllchefen i Föreshrifier omfirdelning au beslu*befogenheter inom
uniu ersitetsfirua bningen uid lunds un iuers itet ;
" Fö raøhnings c h efens de legation ti ll hans lic h ef
Till kanslicheferna delegeras att inom sinføkubet, i sømr,å.d med chefenfir seþtionen

Personal, beslutø om:

- lön i lönereuision fi)r samtlig personal inom fahubetsÞansliet, firutom kønslichef

- öurigø lönebeslutfir sdmtlig TA-personøl uidfakultetenfi)rutom hanslichef och TA-
personal uid institation"
I detfall hanslichefen önshar uidaredelegera delegationenfi,ånf)ruabningschefen sher dexa

genom särsþih beslut.

Det delegeras till biträdande kanslichef tillika utbildningschefen att

- fastställa formulär f,or antagning till utbildning på forskarnivå,

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

avdelningschefer inom utbildningsenheten,

- fatta beslut i övriga frågor rörande anställning for personal vid
utbildningsenheten, där det inte är delegerat till avdelningschefer, såsom

o utbetalning av lön,

o beviljande/avslag av ansökan om tjänstledighet,

o Êorläggning av anstállds arbetstid inom ramen Êor gállande

kollektivavtal,

o anställds fullgörande av arbetsuppgifter,

o semester,

o rehabiliteringsåtgárder,

- foreträda myndigheten vid florhandling med personalorganisation inf,or beslut

som arbetsgivaren avser att fatta eller som personalorganisation vill formå

arbetsgivaren att fatta (med undantag för wisteförhandling eller

kollektivavtalsforhandling), i frågor rörande urbildningsenheten,

- besluta om arbetsfürdelning inom utbildningsenheten,

- fatta beslut om utbildningsenhetens samlade stöd till utbildningarna

Det delegeras till avdelningschefer att inom och flor sin avdelning

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

avdelning, (se øxestordning)

- besluta om arbetsfördelning

- beslutaom tjänstledigheter, semesterochrehabiliteringsåtgärder

- genomfüra uwecklings- löne- och lönesättande samtal

- ta fram verksamhetsplanering där uppdrag och ansvar framgår.

Det delegeras till personalchefen att

- signeraForhandlingsprotokoll tillsammans med arbetstagarparternavid

lönerevision avseende lärare och TA-personal inom LTH med undantag av

personal vid kansli och gemensamma funktioner på fakultetsnivå, samt

signera lönerevisionsforteckning avseende personal som ej omfattas av

avtalsslutande parter,

- foreräda myndigheten vid forhandling med personalorganisation inÊor beslut

som arbetsgivaren avser att fatta eller som personalorganisation vill formå
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arbetsgivaren att fatta (med undantag for wisteförhandling eller

kollektivavtalsfarhandling), i frågor rörande personalområdet vid LTH,

Det delegeras till avdelningschef för 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,

Det delegeras till avdelningschef ftir studentservice att

- fatta beslut i enskilda antagningsärenden som rör studieuppehåll rörande

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

masterprogram.

Det delegeras till avdelningschef ftir internationella avdelningen att

- nominera studenter till utbytesstudier vid utländska universitet

- antautbytesstudenter

- besluta om dispens avseende behörighet/urval till utbytesstudier.

- underteckna kungörelser om tid och plats for disputationer päIJlH. (får

delegerøs uidøre ejier sarnrycke au reþtor uid LTH)
- fatta beslut i enskilda antagningsärenden som rör studieuppehåll far studenter

på masterprogram.
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7. Institutioner och prefekter

Vidaredelegation får endast ske efter slriftligt medgivande av rektor. Eventuell

vidaredelegation får enbart ske till prefekt eller chef inom institutionen såvida inte

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

avdelningsföreståndare och administrativ chef.

Rehrytering, ønställning och befordran au uniuersitetslärare regleras i Lands uniuersitets

anställningsordning. Se även "Föreshrifier om ledningsuppdrag uid Lands uniuersitet",
"Personalstrategifrr làrarþarriiir uid LTH", "RihtlinjerJör ønställning som, och befordran

till, professor uid Lunds Teþnisþa Htigshola", och "Rihtlinjerf)r anställning som, och

befordrøn till, uniuersitetsleþtor uid Lund¡ Teþnisþa Högsholø" och "HøndLiggning øu

bisysslor inom LTH".

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

Êor att

inrätta beslutande organ inom institutionens ansvarsområde samt besluta om
sammansättning av sådana organ, (flår ej delegeras uidøre)

fastställa delegationsordning för institutionens verksamhetsomräde (far ej

delegeras uidøre)

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

fatta beslut i policy- och strategiska frågor som inte enligt dessa föreskrifter

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

organ på fakultetsnivå. (far endast delzgerøs till prefeht)

besluta om fürekomsten av suppleanter i institutionsstyrelsen. (f'år ej delegeras

uidare)

besluta om utlysning av ledig tillsvidareanstállning, (rtirutom när det är reglerat

på annat sätt)(f,år endøst delegeras till prefeht)

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

Allmän frorvaltning och organisation

Foreträda myndigheten vid Êorhandling med personalorganisation inFor beslut

som arbetsgivaren avser aú fatta eller som personalorganisation vill flormå

arbetsgivaren aff fatta (med undantag för wisteforhandling eller

kollektivavtalsforhandling), (for tj d.elegeras uidare)

besluta om att ta emot en stipendiat för förkovran inom forskning. (far ej

delegeras uidøre)

Utbildning på grund och avancerad nivå

utse examinator ftir kurs. (far ej delegerøs uidare)

besluta om tillgodoräknanden av del av kurs, für kurs vid institutionen (p7
tillgodorrihnanden au hel þurs se programledøre/møsterf)resnåndare ouan) (far
endast delegera; till studierehtor Jör grandutbildninguid institution)
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Utbildning på forskarnivå

besluta om prestationslönelyft för doktorander i enlighet med LTHs regler,

(far ej delegeras uidare)

besluta om antagning av doktorand under forutsättning att studenten är eller

samridigt blir anställd som doktorand vid LTH, att denna anstállning skett

efter f,oreslrivet udysningsf,orfarande, att antagningen avser fullständig

utbildning till doktorsexamen samt att studenten inte är eller har varit

antagen dll utbildning i annat ämne, (far ej delegerøs uidøre)

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

tillsqyrks av både huvudhandledare och doktorand, ffir endast dzlegeras till
studierektorf)r utbildning påforshørniuå uid institution men docþ inte till
indiuid som sdrnti¿igt är doþtorøndens hand.ledare)

utse huvudhandledare och biträdande handledare, (får ej delegerøs uidare)

besluta om tillgodoräknande av kurs som fär ingå i utbildningen på

forskarnivå men inte examinerats vid LTH/Lunds universitet, (ft.r endast

delegeras till sndiereþtor fir utbildning på forskørnia'å uid institation men docþ

inte till indiaid som samti¿igt är doþtorandens handledare)

utse examinator för licentiatupps ats, ffir endast delegerøs till studierektor fir
utbildning påforskarniuå uid insüntion men docþ inte till indiu¡d som samtidigt

är doþtorøndens handledare)

besluta om tidpunkt for och kungörande av licentiatseminarium liksom

utseende av opponent für licentiatuppsats, ffir endast delegeras till studiereþtor

fir atbildning påforsharniuå uid institation men docþ inte till indiuid som

tømtidigt är do þtorøndens handledare)

urse examinator för forskarutbildningskurs som ges vid institutionen, (f;år ej

delegeras uidare)

besluta om utseende av fforeträdare för institutionen vid de årliga individuella

uwecklingssamtalen med doktoranderna. (får ej delegeras uidare) (rt)retrlidaren

far ej sarntidigt uøra doþtorandens høndledare)

besluta om inrättande av tilläggsstipendium für doktorander med externa

sdpendier. (fir ej delegerøs aidare)

Personalfrågor

besluta om rekrytering och anställning av adjungerad universitetsadjunkt, post

doktor samt tidsbegränsad universitetsadjunkt, (får ej delegeras uidare)

besluta om rekrytering och anställning av personal (med undantøgf)r lärare).

Innan anstâllning ska samråd med LTHs personalchef ske, (far ej delegerøs

uidare)

besluta om ändring av láraranställnings inriktning/ämne (med undantagf)r
professorer), efter samråd med LTHs rektor, (fir ej delegeras uidnre)

besluta om omreglering av läraranstdllning (inhlusiue professorer), dock ej

seniorprofessorer. Gäller enbart ökad omfattning av anstàllning, (far ej

delegeras uidøre)

besluta om anstállnings upphörande vid avgångssþldighet p.g.a. ålder enligt

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

försäkringskassa (med undantag för professorer),

(f,år ej delegeras uidare)



STYR 20181393

r3
fatta beslut om lön (lönerevision och andra lönebeslut), efter samråd med

LTHs personalchef, för chef inom institutionen (f,år ej delegeras uidar)
fatta beslut om lön (lönerevision och andra lönebeslut), efter samråd med

LTHs personalcheÊ for
o TA-personal vid institutionen.
o lârare med undantøgfrr professorer,

(får ej delegeras uidare)

fatta beslut i övriga frågor rörande anstállning för chef inom institutionen
såsom

o utbetalning av lön,

o beviljande/avslag av ansökan om tjänstledighet,

o förläggning av anstállds arbetstid inom ramen for gillande
kollektivavtal,

o anställds fullgörande av arbetsuppgifter,

o semester,

o rehabiliteringsåtgärder,

(far ej delegeras uidare)

fatta beslut i övriga frågor rörande anstállning (rned undantøgþr prefeht och

chef inom institutionen) säsom

o utbetalning av lön,

o beviljande/avslag av ansökan om tjänstledighet,

o Êorläggning av anställds arbetstid inom ramen Êor gállande kollektivavtal,

o anställds fullgörande av arbetsuppgifter,

o semester,

o rehabiliteringsåtgärder,

(f,år delegeras uidare)

genomfüra uwecklings- löne- och lönesättande samtal med personal vid
institutionen . (fir delegeras uidare)

fatta beslut om beredningsgrupp för alla anstâllningar fürutom universitetslektor,

biträdande universitetslektor och professor, (far I d.elegeras uidare)

avge strategiskt ytrande vid ansökan om befordran ur verksamhetsperspektiv

och utifrån den sökandes lämplighet, (fr, tj delegeras uidar)
undertecknande av Letter of invitation/motsvarande som grund f,or t ex

uppehållstillständ, (fir ej delegeras uidare)

bedöma anmälningar om bisyssla (vid behov, i samråd med LTHs rektor), (f,år

ej delegeras uidar)
underrätta om tidsbegränsad anstállnings/provanställnings upphôrande. (f,år

delegeras uidare)

Lokalförsörjning och annan infrastruktur

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

delegerøs uidare)

besluta om organisation av IT-verksamhet och övrig infrastrukturell
verksamhet, såsom IT, loþøluård, udþtmästeri, posthøntering, trycheriuerksamhet

etc. (ftr ej d.elegeras uidare)

besluta om omfattning av lokalvård och övriga servicetjänster. (far delegeras

uidare)
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Följande delegationer upphävs i och med detta beslut; LTFI 20131958, STYR 201411146,

20t411147,2016175t,20t61752,20t618t9,20t61904,20t61905, 2016199t,20161992,
20 | 6 I I 267, 20 | 6 I | 268, 20 | 6 I | 686, 20 17 I 217, 20 17 I 27 5 och 20 17 I 238.
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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
Ärenden ska avgöras efter foredragning (20 S MF). Ä¡enden som ska avgöras av en

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

presidiemötet.

Föredragning sker mot bakgrund av de forvaltningsrättsliga krav som stálls på ärendets

beredning. Med föredragning avses att den som ansvarat for ärendets beredning och

framtagande av ett slriftligc förslag till 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 gállande forfattningar och universitetets samt LTHs egna Êoreskrifter.

Föredragningen ska tillforsäkra det beslutande och beredande organet goda

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

verksamhet som regleras inom sq¡relsens/nämndens/beredningens ansvarsområde.

Iá'v
För samtliga styrelser, nämnder och övriga beslutande och beredande organ inom
Lunds universitet och LTH gáller de bestämmelser om jäv som anges i 1l och 12 SS

förvaltningslagen (1986:223). Far all ä¡endehantering inom Lunds universitet och vid
LTH gáller de bestämmelser om jäv som anges i 1l och 12 SS forvaltningslagen. Den

som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, ska självmant

ge det tillkänna (12 $ 2 stycket forvaltningslagen). Den som är jävig får normalt inte

delta i möte dár ärendet handläggs.

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

sekreteraren och justeras snarast. Protokoll ska utformas så att beslutets innehåll klart
framgår, vem som har fattat beslutet, dagen för beslutet samt vem som har föredragit

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 foras i samtliga beredande och beslutande organ på fakultetsnivå vid
LTH.

Kallelse

Kallelse jämte foredragningslista och övriga handlingar sänds elektroniskt eller med

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

Nedan är en sammanfatming av bilagan till " Föreshrirter om f)rdelning au

beslutsbefogenheter och rätt att tecþna autal", avseende det som specifikt rör LTH.

Avgråinsning
Delegationerna i dessa fforeskrifter gáller endast for de typer av avtal och ansökningar

som definieras nedan (med undantag for delegationerna till förvaltningschefen). För

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

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

behorig att underteckna avtalet. För bedömning av avtalets art används foljande

definidoner:

bidragsawal - avser medel utan krav på motprestation. Det innebär att den som

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

eller tjänster eller på att åtnjuta särskild förmånsställning. Att mottagaren enligt
överenskomna villkor ska använda medlen till ett visst ändamål eller att det finns en

redovisningsplikt, ár inte en motprestation

industridoktorandavtal - avtal om utbildning på forskarnivå där doktoranden är

anställd hos den externa finansiären

licensavtal - awal där universitetet ger licensrätt /nyttjanderätt 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 dár

krav på motprestation finns (se nedan under uppdragsforskningsavtal)

uppdragsforskningsavtal - fullfinansierade uppdrag dár uppdragsgivaren stáller krav

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

uppdragsutbildningsawal - awal relaterade till uppdragsutbildningsf,orordningen

utbildningsavtal - avtal med andra lárosäten 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 (såvál universitetet som annan

part kan ge denna rätt),

- sekretessavtal - träffas oftast i samband med diskussioner om framtida samarbete,
* Letter of Intent /Memorandum of Understanding - avsiktsforklaring om att ingå

avtal,

- konsultavtal - avtal där universitetet säljer konsulttjänster, avtal om köp an

konsulttjänster behandlas i annat sammanhang,

- awal med anstállda.

Dessutom finns Êoljande specifika avtal:

- avtal inom EU:s forskningsprogram

- avtal med National Institute of Health
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}i4ed avtal med anstállda avses avtal i vilka anstálld ger rättighet till resultat (t.ex.

licensrätdghet, optionsrätt), accepterar vissa inskränkningar (t.ex. uppskjuten
publicering) etc., ftir att universitetet ska kunna uppfrlla sina åtaganden gentemot
övriga parter i de avtal som anges ovan.

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

Hantering av avtal och ansökningar
Prefekten ansvarar för institutionens verksamhet och måste därÊor alltid godkänna

samdiga avtal och ansökningar som berör institutionens verksamhet explicit, oavsett

om behörig fìrmatecknare är någon annan (se nedan).

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

Inför under-tecknande av avtal rekommenderas ansvarig kontakta juridiska
avdelningen i god tid f,or att få stöd och hjälp.

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

for Lunds universitet har foljande funktioner:

Rektor vid Lunds universitet
Rektor är firmatecknare i följande fall:

- samtliga avtal av ovan nämnda qFper som omfattar flera institutioner inom mer än

en fakultet (motsvarande),

- bidragsavtal på 8 mnkr och däröver,

- uppdragsforskningsavtal och samarbetsavtal på 4 mnkr och dáröver. 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,

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

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

(Rektor har delegerat rätten att tecþna d¿ssa autal till prorektor i Delegation auseende rìitten øtt
tecþna uissa utbildningsautal (Dnr STYR 2016/810)

- utbildningsawal och ansökningar avseende ett gemensamt utbildningsprogram som

leder fram till gemensam examen (d¡n) och

- ansökningar i fall då det av utlysningen framgår att rektor ska skriva under.

Förvaltningschef vid Lunds universitet
Förvaltningschefen har rätt att teckna samdiga avtal inom f,orvaltningschefens

ansvarsområden (såsom det definieras i Föreskrifter om f,ordelning 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 foljande fall:

- samtliga uppdragsutbildningsavtal,

- awal med LU Innovation system AB som motpart.
Förvaltningschefen kan vidaredelegera rätt att teckna avtal till annan befattningshavare

inom f,orvaltningen. Vidaredelegering ska vara skriftlig och ske till viss befattning.

Vidaredelegationerna ska hållas ordnade, kontinuerligt uppdateras och vid behov

återkallas.

Dekan, Rektor vid LTH
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Med dekan avses även ordforande für sryrelsen ftir universitetets särskilda

verksamheter (USU och ordfiirande for styrelsen für kultur- och museiverksamheten

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

- samtliga awal av ovan nämnd a typer som omfattar fler än en institution som inte ska

undertecknas av rektor eller förvaltningschef enligt ovan,

- uppdragsforskningsavml och samarbetsawal inom intervallet 800 ú{ - 4 mnkr. 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 undertecknas av dekan,

- samtliga industridoktorandavtal och

- utbildningsavtal och ansökningar som berör enbart fakulteten.

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

ske till viss befattning. 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 8 mnkr,

- uppdragsforskningsavtal och samarbetsawal på mindre än 800 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
tecknar ska skrivas under av prefekt samt i de fall när värdet av det framtida avtalet

inte är känt,

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

- awal med samarbetspartners om examensarbeten,

- Material Transfer-avtal,

- sekretessavtal,

- avtal med anstállda 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 ramavtal samt f,or awal med National Institute of Health gáller särskilda

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

underrecknar respektive kanslichef sådana avtal utom i de fall respektive awal berör

mer än en fakultet.

För f,oljande sådana avtal finns specifika handläggningsrutiner:

- EU Horizo n 2020: Handläggningsordning for forskningsprojekt inom europeiska

kommissionens ramprogram Horizon 2020, dnr STYR 20141203

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

sjunde ramprogram, dnr A 39 693212006


