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Närvarande ledamöter:  
Björn Bergenståhl, professor, ordförande 
Göran Molin, professor 
Mats Ohlin, professor, vice ordförande 
Reine Wallenberg, professor 

  
 Närvarande suppleanter 

Karolina Johansson, doktorand 
 

Övriga närvarande:      
Anna Trosslöv, protokollförare 
Maria Bajuk, § 73 
Camilla Hedberg, § 73 

  
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
Eva Nordberg Karlsson, professor, studierektor 
Stig Stenström, professor 
Pia-Maria Bondesson, doktorand 
 
___________________________________________________________________________ 
§ 70  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 71  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 

 
§ 72 UPPDRAG ANGÅENDE LUCRIS 

 
Diskussion kring LUCRIS där ledamöterna framförde följande: 
 en möjlig låg prioriteringen vad gäller uppgifter som ska lägga in i systemet 
 känslig persondata i databasen 
 kursdel som inte finns med i databasen 
 kostnader som är kopplade till databasen 
 de självreflekterade avsnitten i databasen. 
 
Ordföranden skriver ett preliminärt svar och skickar ut till ledamöterna för synpunkter. 
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§ 73 FÖRESKRIFTER RÖRANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID LTH 
 

Maria Bajuk och Camilla Hedberg från utbildningsavdelningen informerade om förändringar i före-
skrifterna rörande utbildning på forskarnivå vid LTH. 
 
Bilaga § 73: Förändringar i föreskrifterna 
 

 
§ 74 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 

 
Ordföranden presenterade FN2:s kartläggning över verksamheter som länkar mot ESS och MAX IV:  

 
KILU  
Prof. Ola Wendt  
 

Development of heterogenous catalysts for C–H activation 
 

Prof. Patric Jannasch  
 

New ionomers and polymer electrolyte membranes for fuel cells and 
batteries 
 

Prof. Ulf Nilsson  
 

DECREC  x-ray and neutron determination of protein structure 
 

Prof. Sven Lidin  X-ray and neutron diffraction of intermetallics 
 

Prof. Ulf Ellervik  
 

Structure of enzymes in the proteoglycan biosynthesis 
 

Prof. Reine Wallenberg 
 

Materials nanoscience and building of nanostructures 
 

Dr. Martin Jaremark  
 

Spin-crossover phenomena in polynuclear Fe-polypyridyl complexes 
using XAS  
 

Kemiteknik  
Christian Hulteberg 
 

 

Livsmedelsteknik  
Lars Nilsson Karakterisering av makromolekyler i lösning. I kombination med Fält 

Flödes Fraktionering. 
 

Marie Paulsson 
 

Karakterisering av mjölkproteiner 
 

Immunteknologi  
Mats Ohlin 
 

Projekt 1: Att genom strukturkännedom kunna definiera hur protein 
kan adaptera sig för bindning till olika kolhydrater, för att ge inspirat-
ion för framtida vägar för design av prober för specifik detektion av 
kolhydrater 
 

 Projekt 2: Att definiera hur allergiframkallande antikroppar (IgE) iden-
tifierar allergener, t.ex. för att möjliggöra effektiv framtagning av aller-
genvarianter med mindre biverkan vid vaccination mot SIT eller för att 
kunna designa nya diagnostikmetoder med bättre specificitet vid aller-
gidiagnostik. 
 

 
Diskussion kring kompetensförsörjning där förslaget om fler doktorandkurser framfördes.  
Viktigt att det finns en så kallad core-facilitet. 
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Forts. § 74 
 

Beslut:  Protokollet lades ad acta. 
 
Bilaga § 74:  Protokoll FN2, 2013-09-16 
 

 
§ 75 MEDDELANDE 

 
a) Rektorns meddelanden 
b) Möte med institutionernas studierektorer  
c) 2014-års nominering av Wallenberg Academy Fellows 

 
Bilaga § 75A:  Rektorns meddelanden 
Bilaga § 75B: Inbjudan till möte 
 

 
§ 76 DELEGATIONSBESLUT 
 

Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärende med dnr LTH 2013/1870 läggs 
ad acta.  

  
Bilaga § 76:  Disputationsärende  
 

 
§ 77 RAPPORT FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 
 

Ordföranden informerade om rapport från forskningsberedningen. 
 

• Strategi för ESS och Max IV 
• Forskningsportalerna har tilldelats medel 
• Medel för infrastruktur bordlades 
• Institutionstjänstgöring 

 
 

§ 78 FÖRSLAG TILL HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖREBYGGA OCH HANTERA  
 KONFLIKTER MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND 
 

Man är positiv till förslaget och ordningen. De ger båda parter en möjlighet att yttra sig. Nämnden är 
positiv till att ansökan om handledarbyte ska beslutas av institutionens styrelse. 
 
Bilaga § 78:  Förslag på handlingsplan.  

 
 

§ 79 INTERNREMISS: FÖRESKRIFTER OM VAL TILL UNIVERSITETSKOLLEGIET SAMT VAL  
 PÅ FAKULTETS- OCH INSTITUTIONSNIVÅ 
 
 Beslut: Nämnden har inget att invända emot i remissen (LS 2013/550) 

 
Bilaga § 79: Internremiss 
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§ 80  ÖVRIGT 
 

Fråga hur LTH säkerställer att alla mål i doktorsexamen examineras. 
 
Diskussion kring om ledamöterna i betygsnämnden bör vara disputerade. 

 
 

§ 81 SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 

 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Bergenståhl 
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Närvarande ledamöter:  
Björn Bergenståhl, professor, ordförande 
Göran Molin, professor 
Eva Nordberg Karlsson, professor, studierektor 
Mats Ohlin, professor, vice ordförande, §§58-66 
Stig Stenström, professor 
Reine Wallenberg, professor 
Pia-Maria Bondesson, doktorand 

  
 Närvarande suppleanter 

Karolina Johansson, doktorand 
 

Övriga närvarande:      
Anna Trosslöv, protokollförare 
Annika Olsson, vicerektor, § 60 
Caroline Hansson, LU Open, § 61 

 
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
 
___________________________________________________________________________ 
§ 58  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 59  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes med komplettering av en extra punkt 
om LTH:s strategiska övervägande förande ESS och Max IV, samt en punkt 
under övrigt – nominering av ledamot till karriärnämnden.  

 
 

§ 60  PRESENTATION AV VICEREKTOR ANNIKA OLSSON 
 
 Presentation av Annika Olsson, vicerektor med ansvar för samverkan och innovation. 

Kort redovisning av medel till forskningsportalerna.  
 Möte 2013-11-06 med portalansvariga för att diskutera budget inför 2014. 
 
 
§ 61 INTERREGPROJEKTET CREATING COMPETETIVE JOBS: 

 
 Caroline Hansson från LU Open presenterade interregprojektet Creating Competetive Jobs. 
 Deadline för ansökan 2013-11-04. Mer information på www.ccjobs.se. 
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§ 62 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
 

Ordföranden sammanfattade de prioriteringar som gjordes av infrastrukturansökningarna.  
  

Beslut:  Protokollet lades ad acta. 
 
Bilaga § 62:  Protokoll FN2, 2013-08-26 
 

 
§ 63 MEDDELANDE 

 
a) Rektorns meddelanden 
b) Inbjudan att inkomma med förslag till hedersdoktor 2014 (LTH 2013/1331) 
c) Fördelning av medel till forskningsportaler (LTH 2013/1574) 

 
Bilaga § 63A:  Rektorns meddelanden 
Bilaga § 63B: Hedersdoktor 2014 
Bilaga § 63C: Medel till forskningsportaler  
 

 
§ 64 DELEGATIONSBESLUT 
 

Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärenden med dnr LTH 2013/1335, 
LTH 2013/1383, och LTH 2013/1504 läggs ad acta.  

 Delegationsbeslut gällande fastställda kursplaner i FN2 med dnr LTH 
2013/1506 läggs ad acta. 

 
Bilaga § 64A:  Disputationsärenden  
Bilaga § 64B: Fastställda kursplaner  
 

 
§ 65 RAPPORT FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 
 

Ordföranden informerade om rapport från forskningsberedningen. 
 
Bilaga § 65:  Minnesanteckningar från forskningsberedningen, 2013-08-29 
 
 

§ 66 FORSKARUTBILDNINGEN VID LUNDS UNIVERSITET 
 

Diskussion om rapport nt 2013/270 ’Forskarutbildningen vid Lunds universitet – perspektiv från 
doktorander, doktorsalumner och handledare’. Genomgång av Anders Ahlbergs (Genombrottet) 
sammanfattning. 
 
Seminarium 2013-11-20: Ris och ros i utvärderingen av forskarutbildningen vid LU – hur går vi vi-
dare?  
 
Bilaga § 66:  Sammanställning – rapport om forskarutbildningen  

 
 

  



LUNDS UNIVERSITET      PROTOKOLL  
Lunds Tekniska Högskola     
Forskningsnämnd 2       2013-09-16 

  

3 

 

§ 67 ESS och Max IV. 
 

Uppdrag från rektor om LTH:s strategiska övervägande förande ESS och Max IV. Ledamöterna om-
bads att skicka namn och projekt som länkar mot ESS och Max IV till ordföranden. 
 
Bilaga § 67: Uppdrag 
 
 

§ 68 ÖVRIGT 
  

Diskussion om krav på A-nivå för forskarutbildningskurser som är från civilingenjörsprogrammen. 
 
Nominering av ledamot till Karriärnämnden. Förslag lämnas snarast till ordföranden. 

 
 

§ 69 SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 

 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Bergenståhl 
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E-post anders.axelsson@rektor.lth.se  Internet http://www.lth.se   

P res id ium 

Annika Mårtensson 

Prorektor  LTH 

 
 
 
 
 

 
 
ANMÄLNINGAR 
 
SWOT-analys av 29 starka forskningsmiljöer vid LU 
Under hösten 2012 har Sven Strömqvist, tillsammans med Tina Trollås och mig 
själv från Forskningsservice, träffat representanter för 29 starka forskningsmiljöer 
(SFOer, Linnémiljöer, Vinnex center och FORTE centra) för diskussioner om 
miljöernas nuvarande status samt planer för framtiden. Några dekaner har varit 
med vid vissa diskussioner rörande 2008 års Linnémiljöer. 
Den rapport som vi skrivit baserat på våra möten under hösten är nu klar och 5 
exemplar kommer att skickas till respektive fakultetsledning via kanslichefen med 
internpost inom de närmaste dagarna. 
I rapporten ingår de SWOT-analyser miljöerna presenterade för oss samt 
miljöernas vision för framtiden. Dessutom har vi lyft fram goda exempel som 
miljöerna vill dela med sig av samt önskemål om stöd i särskilda kapitel. 
Det finns också kapitel om kvalitetsutveckling och kriterier för utvärdering som vi 
hoppas att ni finner intressant. 
 
 
EU inför yrkeskort för ingenjörer 
Publicerad 12 september, 2013 i Ingenjören 
Planerarna på ett europeiskt yrkeskort för ingenjörer kan ställa till problem för 
svenska ingenjörer som vill jobba utomlands. Ingen examen – inget yrkeskort. 
Om två år kan det komma a [1]tt krävas ett yrkeskort för ingenjörer i Europa. EU-
kommissionen anser att ett nytt yrkeskort skulle förenkla rörligheten inom 
Europa. Sverige har inte varit pådrivande i frågan men kommer att omfattas av 
samma krav som alla EU-länder. 
Formellt kommer direktivet att antas av kommissionen under hösten och sedan 
har alla EU-länder två år på sig att förbereda arbetet innan det blir skarpt läge. 
Vem som ska utfärda kortet i Sverige är inte klart, inte heller om kortat kommer 
att kosta något. 
Sara Bratberg har tillsatts av utbildningsdepartementet som utredare av direktivet. 
Hon har fram till den 11 april 2014 på sig att utforma ett förslag på hur 
hanteringen av yrkeskort ska gå till i Sverige. – Yrkeskortet är bara en del av 
direktivet som handlar om att kunna jämföra yrkeskvalifikationer länder emellan. 
 
Lundakarnevalen ”Futuralkarneval” går av stapeln 16-18 maj 2014 
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ULYSNINGAR OCH SEMINARIER 
 
 Ledarskapsprogrammet AKKA vänder sig till disputerade lärare och forskare, 
som är anställda vid Lunds universitet och som är intresserade av ledarskap.  
AKKA V startar den 9-10 december 2013 
 
Pensionärsavtackning vid LTH kommer att gå av stapeln 20 november på Grand 
Hotel som vanligt 
 
Vill du forska vid ett JRC-institut 
en 2 och 3 oktober anordnar EU-kommissionens Joint Research Centre (JRC) i 
samarbete med VINNOVA och Vetenskapsrådet informationsdagar för unga 
forskare i Stockholm och Lund. På informationsdagarna får du mer information 
om hur du kan utföra delar av din forskning vid ett av JRC:s sju 
forskningsinstitut.  

Värdegrundsföreläsning	
Måndag	den	23	september	och	tisdag	den	24	september	kommer	LTH	för	första	
gången	ge	en	obligatorisk	värdegrundsföreläsning	för	alla	1:or,	dit	även	du	är	
välkommen. 
Föreläsningen ingår som ett led i LTHs värdegrundsarbete för nolltolerans mot 
diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling för studenter på LTH. 
 
Måndag 23/9 Tisdag 24/9 
8-10 A, C, D, M – Kår:Aulan  
 10-12 N, I – MA7  
13-15 B, Bi, MD, Pi – 175  Kår:Hörsal  
15-17 BME, F – Kår:Hör  
 17-19 E, Id, K, L, V, W – Kår:Aulan 
 
 
Horison 2020 – Information från Vinnova i Lund 
Välkommen till informationsmöte om Horisont 2020 i Lund den 22 oktober 
 
Populärföreläsningar på Kemicentrum 
18 september 
Kan vi känna vad vi behöver äta? Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i 
medicinsk och fysiologisk kemi 
 
16 oktober 
Sött, salt och surt – godispåsens kemi Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi 
 
20 november 
Har någon sett min atom? – En elektronmikroskopists vardag Reine Wallenberg, 
professor i fasta tillståndets kemi 
4 december 
HÄLSOBE FRÄM JANDE KOLH YDRATER Eva Nordberg Karlsson, professor 
i bioteknik 
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Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan - 
Ett stöd till universitetens och högskolornas egna initiativ 
Vetenskapsrådet har gett Vinnova i uppdrag att fördela 80 milj till högskolor och 
universitet. 

Inbjudan till seminarium om remissen ”Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform 
för ökad handlingsfrihet” 
Lunds universitet ska avge remissvar på departementspromemorian ”Högskolestiftelse – 
en ny verksamhetsform”. Förslaget innebär i korthet att en ny särskild stiftelseform 
benämnd högskolestiftelse införs och att vissa lärosäten ska kunna övergå till denna 
organisationsform efter ansökan.  
Förslaget finns på http://www.regeringen.se/sb/d/16736/a/220009  
Universitetet inbjuder till ett öppet seminarium för diskussion om förslaget och vårt 
remissvar. 
Tid: Onsdagen den 25 september kl 17.30–19.00  
Kaffe serveras från kl 17.00 

Seminarium Ris och ros i utvärderingen av forskarutbildningen vid LU: Hur går 
vi vidare? (CED). Datum 2013-11-20 
Mer info finns på följande länk: 
http://www.lu.se/event/seminarium-ris-och-ros-i-utvarderingen-av-
forskarutbildningen-vid-lu-hur-gar-vi-vidare-ced 
 
 
VECKA  39 - 41 

 
V. 39 

 23/9 
Stabsmöte 8.30-10 
Presidium med beslutsmöte (10-12) 
FNO och LFNO deltar 
Prefektråd 
 

 24/9 
Infrastrukturberedning 

 
 25/9 

Presentation av anseendeundersökning om LTH 
 
 LU: Inbjudan till seminarium om remissen ”Högskolestiftelser – en 

ny verksamhetsformför ökad handlingsfrihet” 
Onsdagen den 25 september kl 17.30–19.00 

 
 26/9 

Forskningsberedning 
Utbildningsberedning 
Rektors ledningsråd internat 26-27 september 
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 27/9 
AAx i Milano 

 
v. 40 
 

 30/9 
Stabsmöte 8.30-10 
Presidium med beslutsmöte (10-12) 
UNO deltar 

 
 1/10 

LUKAS-dagen 
Möte kommunikationsstrategi 

 2/10 
Partsstämma SHC 
Jämställdhet, likabehandling och mångfaldsgrupp möte 
 

 3/10 
Seminarium kring examensarbetsprocessen 
IDEON 30 år 

 
 4/10 

Nordtekmöte (Kphmn) 
 

 
V. 41 
 

 7/10 
Stabsmöte 8.30-10 
Presidium med beslutsmöte (10-12) 
Fonämnd arbetsgrupp (Ulla H) 
Prefektråd 
 

 8/10 
 
 

 9/10 
Mediaträning 
 

 10/109 
Möte om infrastruktur LU 
Norra alliansen 
RLR 
 

 11/10 
SLTH 
Professors installation 
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Anna Trosslöv

Från: Camilla Hedberg
Skickat: den 25 september 2013 16:10
Till: Anders Ahlberg; Anders Gustafsson; Anna Trosslöv; Annika Mårtensson; Camilla 

Hedberg; Eva Nordberg Karlsson; Jörgen Nilsson; Lotta Malmborg; Maria Bajuk; Minna 
Kokko; Per Tunestål; Anders Heyden; Anders Warell; Andreas Norrman; Anne Landin; 
Bengt Sundén; Bo Bernhardsson; Patrick Van Hees; Buon Kiong Lau; Dennis 
Johansson; Johan Nilsson; Evert Stenlund; Gunnar Sandin; Göran Molin; Görel Hedin; 
Ingemar Bengtsson; Jamil Khan; Jan-Eric Ståhl; Jesper Arfvidsson; Johan Marklund; 
Lars Wadsö; Mathias Wallin; Olof Samuelsson; Per-Olof Widmark; Peter James; Roberto 
Crocetti; Stig Stenström; Susanne Heyden; Cintia Bertacchi Uvo; Åse Svensson

Ämne: Välkommen till informationsmöte i Hollywood den 13 november

Hjärtligt välkommen till Informationsmöte i Hollywood den 13 november kl 13.01 – ca 15 
 
Målgrupp: Studierektorer/motsvarande med särskilt ansvar för forskarutbildningen vid institutionen/avdelningen 
 
 
På dagordningen  
 
* Årsrapport för utbildning på forskarnivå 
 
* Doktorandenkäten  
 
* Handlingsplan för att förebygga och hantera konflikter/ohälsa  
 
* LTHs föreskrifter för utbildning på forskarnivå 
 
* Kursplaner och databasen 
 
Har du några aktuella frågor du vill lyfta upp ‐ vänligen återkom till undertecknad! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Camilla Hedberg 
Chef, utbildningsavdelningen 
LTHs kansli 
Box 118 
221 00 LUND 
046‐2227199 
0705‐583718  
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eva Nordberg Karlsson (Prof) 

Postal address Box 124 22100 Lund  Visiting address Getingevägen 60  Telephone Int. +46 46-222 46 26  Telefax Int. +46 46 222 47 13 E-

mail eva.nordberg@biotek.lu.se Internet http://www.biotek.lu.se   

LTH,  Lunds un ivers i tet  

Eva  Nordberg Kar l s son 

 
 
 

   
 

 
Handlingsplan för att förebygga och hantera konflikter mellan handledare och 
doktorand vid den tekniska fakulteten, Lunds Universitet. 
 
 
Förebygga konflikter 
Den individuella studieplanen är ett viktigt instrument när det gäller att förebygga eventuella konflikter mellan 
handledarna och doktoranden. Att på ett tydligt sätt formulera överenskommelser, förväntningar och krav, både 
från handledarnas och doktorandens sida, i studieplanen är ett första steg för att förebygga eventuella konflikter.  
En väl strukturerad och välplanerad projektbeskrivning i studieplanen minimerar diskrepanser i förväntningar på 
projektet.  
 
Hantera konflikter 
Om konflikt vid handledning ändå uppstår, rekommenderas den inblandade doktoranden/handledaren att vända 
sig till institutionens studierektor för utbildning på forskarnivå som första instans/person (och om sådan saknas 
fakultetens studierektor för forskarutbildning). I studierektorns uppdragsbeskrivning ingår bla ”att fungera som 
kontaktperson för individuella doktorander/ handledare”. Studierektorn tar upp problemet i samråd med 
institutionens prefekt.  
I de fall då studierektorn/prefekten inte lyckas lösa problemet, kontaktar studierektorn fakultetens 
forskningsnämnd, för att handläggare från fakultetens kansli för personalfrågor ska kunna utses och gå in som 
medlare. 
  
I undantagsfall (t. ex om doktoranden anser att studierektorn befinner sig för nära doktorand eller handledare) kan 
den forskarstuderande ta direkt-kontakt med forskningsnämnden som utser representant som tillsammans med 
prefekten startar medlingen. (om prefekten befinner sig för nära doktoranden kontaktar studierektorn 
forskningsnämndens ordförande i medlingen). 
  
Samtliga doktorander blir informerade om studierektorns roll vid introduktionskursen för doktorandstudier. 
 

UTKAST 1  2013-09-24 
Baserat på instruktioner från medicinska fakulteten vid 
LU, och från Karolinska Institutet. 

1
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Rutiner för byte av handledare 
Doktoranden har rätt att efter samråd med studierektor/prefekt, byta handledare om konflikten inte går att lösa. 
Rätten för en doktorand att byta handledare finns inskriven i Högskoleförordningen. 
 
Ansökan om handledarbyte lämnas skriftligen av doktoranden till institutionens styrelse (eller till av styrelsen 
utsedd arbetsgrupp för forskarutbildningsfrågor). Ansökan skall vara undertecknad av samtliga berörda 
(doktorand, ny och gammal huvudhandledare samt ny och gammal biträdande handledare).  
Studierektor för utbildning på forskarnivå, bereder och föredrar ärendet inför institutionens styrelse. Under 
denna föredragning äger doktorand och handledare rätt att närvara. Beslut kan inledningsvis innebära att ärendet 
utreds ytterligare av studierektor (eller av prefekten tillsatt extern sakkunnig).  
Samtliga ärenden ska resultera i ett beslut i form av en rekommendation om hur institutionen bör handlägga 
ärendet. Vid missnöje med institutionens beslut, hänskjuts ärendet till fakultetens forskarutbildningsnämnd. 
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Internremiss: Föreskrifter om val till universitetskollegiet samt 
val på fakultets- och institutionsnivå  
 
Härmed ges ni möjlighet att yttra er över bifogat förslag om föreskrifter om val till 
universitetskollegiet samt val på fakultets- och institutionsnivå 
 
Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av följande personer: 
Cecilia Billgren, Gemensam förvaltning 
Torun Forslid, Naturvetenskapliga fakulteten 
Per-Göran Nilsson, Lunds tekniska högskola 
Jesper Olsson, Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Christian Rohman, Medicinska fakulteten 
Carina Wickberg, Gemensam förvaltning  
Johan Dietsch, SACO 
 
Arbetsgruppen har till stora delar utgått från de tidigare föreskrifterna. Dessa 
bifogas denna internremiss om ni vill se hur de var utformade. En skillnad jämfört 
med då de tidigare föreskrifterna skrevs är att vi nu har en arbetsordning som till 
del reglerar det som tidigare reglerades i föreskrifterna. Detta är viktigt att ha med 
sig när man läser förslaget. 
 
Frågan om elektroniska val har inte hanterats inom ramen för detta arbete då det till 
stor del är en teknisk fråga som inte löses genom att ta fram föreskrifter. 
Önskemålet att kunna genomföra val elektroniskt är starkt och jag kommer till 
UFLG fredag 18 oktober för att diskutera med er hur vi bäst går vidare med denna 
fråga som inte är helt enkel. 
 
Frågor kring förslaget kan ställas till mig eller någon annan i arbetsgruppen. 
 
Yttrande över förslaget skickas senast fredag 25 oktober till 
Cecilia.Billgren@rektor.lu.se. 
 
 
Hälsningar 
 
 
Cecilia Billgren 
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Föreskrifter om val till universitetskollegiet samt val på 
fakultets- och institutionsnivå  
 
Med stöd av 2 kap. 5§ högskolelagen (1992:1434) utfärdar Lunds universitet 
nedanstående föreskrifter.  
 
Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft den xx och gäller tills vidare.  
 
I dessa föreskrifter hänvisas till Lunds universitets arbetsordning (dnr LS 
2013/338) samt Lunds universitets anställningsordning (dnr LS 2013/352). Dessa 
kommer fortsatt att benämnas arbetsordningen respektive anställningsordningen. 
 
1 kap. Inledande allmänna föreskrifter 
 
1§ Dessa föreskrifter gäller för val som genomförs på fakultets- och 
institutionsnivå samt vid val till universitetskollegiet.  Föreskrifterna kan även 
användas vid andra val inom universitetet. 
 
2 § Om något annat är föreskrivet i författning gäller detta i stället för vad som 
följer av denna föreskrift. I dessa föreskrifter återfinns inte sådant som regleras av 
arbetsordningen. 
 
3§ I dessa föreskrifter används genomgående begreppet val som beteckning på val 
som genomförs vid möte, poströstning eller elektroniskt förfarande.  
 
4§ Valkretsar vid val till universitetskollegiet är fakulteterna samt övriga 
verksamheter. 
 
5 § Föreskrifterna tillämpas inte vid utseende av studentrepresentanter utan dessa 
utses i den ordning som stadgas i 7§ studentkårsförordningen (2009:769).  
 
6 § Med lärare avses person som innehar någon av de anställningstyper som anges 
i gällande anställningsordning för Lunds universitet. Med uttrycket vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetent lärare avses professor eller person som innehar 
anställning som lärare för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande 
kompetens.  
 
7 § Kanslichef ansvarar för genomförande av val på fakultetsnivå och prefekt för 
val på institutionsnivå. Förvaltningschefen ansvarar för genomförande av val av 
ledamöter till universitetskollegiet inom verksamheter utanför 
fakultetsorganisationen.  
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 2 
8§ Kanslichef, eller den han/hon utser, är ordförande vid alla valmöten på 
fakultetsnivå. Prefekt, eller den han/hon utser, är ordförande vid alla valmöten på 
institutionsnivå.  Förvaltningschefen, eller den han/hon utser, är ordförande vid alla 
valmöten vid val till universitetskollegiet inom verksamheter utanför 
fakultetsorganisationen.  
 
9§ Ansvarig för val på respektive nivå ansvarar för att förslag till valberedning 
upprättas. 
  
10 § Mandatperiodens längd för ledamöterna i universitetskollegiet och 
fakultetsstyrelse regleras i arbetsordningen. Mandatperiod för institutionsstyrelse 
regleras av fakultetsstyrelsen. 
 
11 § Val av ledamöter ska ha genomförts före mandatperiodens början.  
 
2 kap. Röst-och nomineringsberättigade samt valbara 
 
1§ Kriterier för att vara röst- och nomineringsberättigad vid val för att ta fram 
förslag till dekan och ställföreträdande dekan, val av övriga ledamöter i 
fakultetsstyrelser samt till universitetskollegiet framgår av arbetsordningen.  
 
2 § Ansvarig för val på respektive nivå ansvarar för att röstlängd tas fram och 
fastställer denna. Röstlängden anger vilka personer som är röst- och 
nomineringsberättigade till valet. Röstlängd fastställs och anslås på lämpligt sätt 
tidigast åtta och senast tre veckor innan datum för genomförande av valet. 
 
3 § Röstlängden ska avse förhållandena den första i månaden innan röstlängden 
fastställs. 
 
4 § Den som har rösträtt har även rätt att nominera en eller flera kandidater till de 
olika uppdragen. Det är även tillåtet att nominera sig själv. Nomineringar ska inges 
till valberedningen, som i samband med offentliggörandet av sitt eget förslag även 
ska redogöra för de nomineringar som inkommit till valberedningen under 
nomineringstiden. 
 
5 § Rösträtt vid ett och samma val får endast utövas inom en valkrets. Den som 
enligt 2 kap. 1 § skulle ha haft rösträtt inom fler än en valkrets ska innan röstlängd 
fastställs anmäla till ansvarig för valet vilken valkrets som den röstberättigade 
önskar tillhöra. 
 
6 § Valbar är den som är röst- och nomineringsberättigad enligt de kriterier som 
anges i arbetsordningen och som, utifrån vad som är känt vid valtillfället, kan 
förväntas ha fortsatt anställning vid mandatperiodens början.  
 
7 § Den som uppfyller krav enligt detta kapitel har röst- och nomineringsrätt samt 
är valbar även om vederbörande är tjänstledig vid någon av de tidpunkter som 
anges. 
 
8 § Kriterier för att vara valbar samt röst- och nomineringsberättigad vid val till 
institutionsstyrelse är desamma som vid val av ledamöter i fakultetsstyrelser (se 
Arbetsordningen 3.7). 
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3 kap. Valberedning och nominering av kandidater 
 
1 § Inom varje fakultet och institution samt för övriga verksamheter ska en 
valberedning väljas. 
 
2 § Valbar till valberedning är den som är röst- och nomineringsberättigad enligt de 
kriterier som anges i arbetsordningen och som, utifrån vad som är känt vid 
valtillfället, kan förväntas ha fortsatt anställning då mandatperioden för 
valberedningen börjar. 
 
3 § För val på fakultetsnivå regleras valberedningens sammansättning i 
arbetsordningen. För val på institutionsnivå regleras valberedningens 
sammansättning av fakultetsstyrelsen. För övriga verksamheter ska valberedningen 
bestå av fem ledamöter, varav en företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare och fyra företrädare för övriga anställda. 
 
4 § En valberedning utser sin ordförande inom sig.  
 
5 § Valberedningens mandatperiod fastställs av fakultetsstyrelse för val på 
fakultetsnivå, av prefekt för val på institutionsnivå och av rektor för val för övriga 
verksamheter. 
 
6 § Valberedningen ska i sitt nomineringsarbete eftersträva stor öppenhet för olika 
intressen och åsiktsriktningar. 
 
7 § För val till universitetskollegiets övriga verksamheter gäller att om en person ur 
valberedningen nomineras till och säger sig stå till förfogande för ett av de uppdrag 
valberedningen bereder ska personen omedelbart avgå från valberedningen. I det 
fall antalet ledamöter i valberedningen efter avgång understiger fem personer ska 
ansvarig för valet se till att fyllnadsval genomförs. Detsamma gäller i enlighet med 
arbetsordningen vid val på fakultetsnivå. 
 
8 § Ansvarig för val på respektive nivå ansvarar för att de röst- och 
nomineringsberättigade uppmanas att nominera kandidater till ledamöter i 
valberedningen.  
 
4 kap. Valmaterial – urna, valsedel och kuvert 
 
1 § Vid genomförande av val med valsedlar ska för varje val användas en valurna. 
  
2 § Valmaterial (valsedel, valkuvert och ytterkuvert) tillhandahålls av den som 
ansvarar för valet.  
 
3 § Alla valsedlar till ett val ska vara av lika material och utformning. Om flera val 
genomförs vid samma tillfälle, kan valsedlar till de olika valen ha olika färger.  
Valsedel ska vara förtryckt med uppgift om vilket val valsedeln avser, hur många 
personer valet avser, innehålla rätt antal rader för ifyllning av namn samt vara 
försedd med uppgift om att ett namn ska fyllas i på varje rad. Om risk för 
förväxling av kandidatnamn bedöms föreligga, ska tillräckligt utrymme finnas för 
att utöver namnet ange institution, titel eller annan särskiljande uppgift. 
 



 
 
 4 
Valsedel får vara förtryckt med valberedningens förslag, om den röstande ges 
möjlighet att stryka förtryckta namn och bredvid struket namn i stället fylla i ett 
annat namn. Upplysning om detta ska i så fall också vara förtryckt på valsedeln. 
Valsedeln ska läggas i därför avsett valkuvert som därefter ska förslutas av 
väljaren. 
 
4 § Alla valkuvert till ett och samma val ska vara av lika material och utformning. 
Valkuvert får inte förses med märkning eller annat kännetecken. Vid poströstning 
ska samtliga valkuvert läggas i därför avsett ytterkuvert. 
 
5 § Ytterkuvert används endast vid poströstning. Ytterkuvertet ska vara förtryckt 
med mottagarens adress. På ytterkuvertet ska finnas utrymme för den 
röstberättigade att intyga att denne själv har lagt valkuverten i ytterkuvertet och 
därefter förslutit ytterkuvertet samt att tydligt ange sitt namn och andra uppgifter – 
t ex personnummer, titel eller institution/motsvarande – som krävs för att 
identifiera den röstande.  
 
Ytterkuvert får befordras kostnadsfritt med universitetets internpost. Porto för 
ytterkuvert som sänds med postbefordran står den röstande för. 
 
5 kap. Genomförande av röstning vid valmöte eller genom poströstning 
 
1 § Val förrättas vid möte med de röstberättigade. Kallelse till valförrättning ska 
utsändas till samtliga röstberättigade senast tre veckor före valets genomförande. 
Kallelsen ska samtidigt anslås på lämpligt sätt. Kallelsen ska ange tid och plats för 
förrättningen, vilka val som ska genomföras, röstlängd över de röstberättigade vid 
valen, i förekommande fall valberedningens förslag samt vilka övriga 
nomineringar som har inkommit till valberedningen under dess arbete. 
 
2 § Ordförande vid valförrättning framgår av 1 kap 8 § ovan. Utöver ordföranden 
utses två röstberättigade att vara rösträknare samt att, jämte ordföranden, justera 
protokollet från valförrättningen.  
 
3 § Röstberättigad kan vid valförrättning utöva sin rösträtt endast genom personlig 
närvaro. Det är inte tillåtet för en röstberättigad att genom fullmakt överlåta sin 
rösträtt på annan person eller att på annat sätt låta annan person utöva den egna 
rösträtten. 
 
4 § Omröstning förrättas för ett val i taget.  
 
5 § Om det vid valförrättning avseende visst val endast föreligger ett 
valberedningsförslag eller på annat sätt sammantaget nominerats så många 
kandidater som valet avser, får detta val förrättas genom acklamation i stället för 
genom val, om ingen av de närvarande röstberättigade begär omröstning med 
slutna sedlar. 
 
6 § Det ska vara möjligt att rösta på såväl valberedningens förslag som på egna 
kandidater. 
 
Omröstning vid valförrättning 
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7 § Vid omröstning ska den röstberättigade iordningställa och lägga sin valsedel i 
därför avsett valkuvert och försluta detta. Den röstandes rösträtt kontrolleras mot 
den upprättade röstlängden och markering ska göras i röstlängden att denne utövar 
sin rösträtt. Därefter läggs väljarens valkuvert i valurnan. 
 
Efter det att samtliga röstberättigade har avgivit sina röster förklarar ordföranden 
röstningen avslutad. 
 
Granskning av valkuvert och valsedlar 
 
8 § Antalet avgivna röster räknas enligt röstlängden. Därefter töms valurnan och 
valkuverten räknas. Vid misstämning mellan röstlängd och valurnans innehåll görs 
en kontrollräkning. Om misstämningen kvarstår antecknas den troliga orsaken till 
denna i protokollet. 
 
En valsedel som inte ligger i ett förtryckt och förslutet valkuvert ska underkännas. 
Ett valkuvert som försett med märkning eller annat kännetecken ska underkännas, 
medan omärkta godkänns. 
 
Underkänt material läggs åt sidan. Antalet underkända valkuvert och annat 
underkänt material antecknas i protokollet. 
 
9 § De godkända valkuverten öppnas ett och ett och innehållet granskas. 
 
Innehållet ska underkännas, om det utgörs av annat än endast en valsedel av det 
slag som tillhandahållits till det val som anges på valkuvertetet. Om innehållet 
utgörs av flera valsedlar till aktuellt val, som var för sig upptar samma 
kandidatnamn, ska dock en av valsedlarna godkännas. 
 
Underkänt material läggs tillbaka i valkuverten, som därefter läggs åt sidan. 
Antalet valkuvert med helt eller delvis underkänt material antecknas i protokollet. 
 
10 § Därefter granskas valsedlarna. 
 
En valsedel är ogiltig om den inte är av det slag som tillhandahållits vid 
förrättningen, om den avser fel val, om den upptar namn på person som inte är 
valbar eller som inte med säkerhet kan identifieras eller om den är märkt eller 
försedd med annat kännetecken som kan röja någon röstandes valhemlighet. 
 
Ogiltiga valsedlar läggs åt sidan. Antalet ogiltiga valsedlar antecknas i protokollet. 
 
Poströstning i stället för valförrättning 
 
11 § Val kan, istället för vid möte med de röstberättigade, genomföras som 
poströstning. Till varje röstberättigad ska då skickas information om vilka val som 
ska genomföras genom poströstningen, valberedningens förslag, vilka övriga 
nomineringar som har inkommit till valberedningen under dess arbete, röstlängd 
över de röstberättigade vid valen, när poströsten senast ska vara inkommen, tid och 
plats för offentlig sammanräkning av rösterna, samt valsedlar, valkuvert och 
ytterkuvert. 
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12 § För att föreskrifterna i 10§ förvaltningslagen /(1986:223) ska kunna tillämpas 
med tillräcklig säkerhet ska sista dag poströst ska vara inkommen infalla på helgfri 
måndag t o m torsdag, som inte följs av helgdag. Sammanräkning av poströstning 
ska ske vid offentlig röstsammanräkning, som får äga rum tidigast två arbetsdagar 
senare. 
 
13 § Ansvarig för val på respektive nivå beslutar om genomförande av 
poströstning.  
 
Iordningställande av poströster 
 
14 § Vid poströstning ska den röstberättigade iordningställa och lägga sin valsedel 
i därför avsett valkuvert och klistra igen detta. Därefter lägger den röstande 
samtliga valkuvert i därför avsett ytterkuvert, klistrar igen detta samt intygar på 
ytterkuvertet att denne själv har lagt valkuverten i ytterkuvertet och därefter klistrat 
igen ytterkuvertet. Den röstberättigade ska även ange sitt namn och andra 
uppgifter, t ex personnummer, titel eller institution, som krävs för att med säkerhet 
identifiera den röstande. 
 
15 § Röstberättigad kan vid poströstning utöva sin rösträtt endast genom att 
personligen iordningställa sin valförsändelse och skicka denna till aktuellt kansli. 
Det är inte tillåtet för en röstberättigad att genom fullmakt överlåta sin rösträtt på 
annan person eller att på annat sätt låta annan person utöva den egna rösträtten. 
 
Sammanräkning av poströster 
 
16 § Resultat av poströstning avgörs vid offentlig sammanräkning. Ordförande vid 
sammanräkningen följer av 1 kap 8 § ovan. Därutöver utses två röstberättigade att 
vara rösträknare samt att, jämte ordföranden, justera protokollet från 
sammanräkningen. 
 
Är inte tillräckligt många röstberättigade närvarande får ordförande utse andra 
anställda vid kansliet/motsvarande att vara rösträknare och justeringspersoner. 
 
Granskning av ytterkuvert, valkuvert och valsedlar 
 
17 § Vid offentlig sammanräkning av poströster granskas inkomna ytterkuvert. 
 
Ytterkuvert ska underkännas om det har inkommit för sent, om det inte är förslutet, 
om avsändaren inte med säkerhet kan identifieras, om avsändaren inte finns 
upptagen i förteckningen över de röstberättigade, om två eller flera ytterkuvert har 
samma avsändare eller om den röstberättigade inte har intygat med sin 
namnteckning på därför avsedd plats att han/hon själv har lagt valkuverten i 
ytterkuvertet. 
 
Underkända ytterkuvert ska avskiljas från de godkända och innehållet i underkända 
ytterkuvert får inte tas ur kuverten. 
 
18 § Godkända ytterkuvert öppnas ett och ett och innehållet granskas. 
 
Innehållet ska underkännas om det utgörs av annat än förtryckta valkuvert för de 
aktuella valen. En öppen valsedel, som inte ligger i ett förtryckt valkuvert, ska 
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underkännas. Innehåller ytterkuvertet valkuvert som försetts med märkning eller 
annat kännetecken, ska varje märkt valkuvert underkännas medan omärkta 
valkuvert godkänns. Innehåller ytterkuvertet två eller flera valkuvert till samma val 
ska samtliga valkuvert underkännas. 
 
Underkänt material läggs tillbaka i ytterkuvertet som därefter läggs till de ovan 
underkända ytterkuverten. Godkända valkuvert läggs i respektive valurna samtidigt 
som markering görs i röstlängden att den röstberättigade utövar sin rösträtt. 
 
19 § Efter det att samtliga godkända valkuvert har lagts i respektive valurna 
förklarar ordföranden denna del av sammanräkningen avslutad. 
 
20 § Fortsatt sammanräkning görs därefter för ett val i taget enligt 8 – 10 §§ ovan. 
 
6 kap. Röstning genom elektroniskt förfarande  
 
1§ Ansvarig för val på respektive nivå beslutar om genomförande av elektronisk 
röstning.  
 
7 kap. Valresultat 
 
1 § Vid val ska det antal kandidater, som valet avser och som enligt 
sammanräkningen av de vid valet giltiga valsedlarna erhållet de högsta röstetalen, 
förklaras vara valda. Erhåller två eller flera kandidater lika röstetal, avgör lotten 
ordningen mellan dem. Ordföranden beslutar hur lottdragning ska genomföras. 
 
Vid val där det är föreskrivet att ett visst minsta antal (eller en viss minsta andel) 
ledamöter ska företräda en viss grupp av de röstberättigade, ska – med förbigående 
av de övriga kandidater som erhållit närmast högre röstetal eller vid lottdragningen 
erhållit en högre placering – erforderligt antal företrädare för denna grupp förklaras 
vara valda. 
 
Vid val där det föreskrivits att vardera könet ska företrädas med visst minsta antal 
ledamöter, ska erforderligt antal företrädare för det underrepresenterade könet 
förklaras vara valda i stället för motsvarande antal kandidater av det 
överrepresenterade könet, även om dessa har erhållit ett högre röstetal eller vid 
lottdragning har erhållit en högre placering. 
 
Valresultat vid val på fakultetsnivå och universitetskollegium rapporteras till 
rektor. Valresultat vid val till institutionsstyrelse rapporteras till fakultetsstyrelse. 
 
8 kap. Protokoll 
 
1 § Protokoll från möte med de röstberättigade ska innehålla tid och plats för 
förrättningen, förteckning över de närvarande, för varje val antalet markeringar i 
röstlängden, antalet avgivna valsedlar, antalet ogiltiga valsedlar, de personer som 
erhållit röster vid valet samt de personer som efter avslutad sammanräkning 
förklarats valda eller föreslagna. 
 
2 § Protokoll från offentlig sammanräkning av poströster ska innehålla tid och plats 
för förrättningen, förteckning över de närvarande, antalet inkomna ytterkuvert samt 
resultatet av granskningen av dessa, för varje val antalet markeringar i röstlängden, 
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antalet avgivna valsedlar, antalet ogiltiga valsedlar, de personer som erhållit röster 
vid valet samt de personer som efter avslutad sammanräkning förklarats valda eller 
föreslagna. 
 
3 § Protokoll från elektroniskt val ska innehålla uppgifter om tid och plats för 
förrättningen, förteckning över de närvarande, antalet avgivna röster och för varje 
val det antal röster som varje person erhållit samt de personer som efter avslutad 
sammanräkning förklarats valda eller föreslagna. 
 
9 kap. Förvaring av valmaterial 
 
1 § Under pågående poströstning ska inkomna röster förvaras så, att det intill 
sammanräkningens början fortlöpande kan säkerställas att ytterkuvertens avsändare 
kan identifieras, att inkommet ytterkuvert inte har förkommit, att obehörigt 
ytterkuvert inte har tillförts samt att innehållet i varje ytterkuvert inte har 
förändrats. 
 
2 § Om pågående valförrättning eller offentlig sammanräkning av poströster måste 
avbrytas under pågående förrättning, ska ytterkuvert, valkuvert och valsedlar föras 
i säkerhet och förvaras enligt ovan. Om nedläggning av valkuvert i valurna 
påbörjats, ska även valurnan förslutas och förbli förseglad till dess att förrättningen 
kan återupptas. 
 
3 § Efter genomfört möte med de röstberättigade eller efter offentlig 
sammanräkning av poströster ska använda röstlängder och samtliga avgivna 
valsedlar – samt i förekommande fall samtliga inkomna ytterkuvert – förvaras vid 
ansvarigt kansli/motsvarande minst till mandatperiodens början. Därutöver ska allt 
underkänt valmaterial förvaras åtskilt från godkänt valmaterial. 
 
10 kap. Tidsfrister 
 
1 § Val av lärarrepresentanter i fakultetsstyrelser ska ha genomförts senast den 
1 november året före mandatperiodens början. 
 
2 § Val till institutionsstyrelse ska ha genomförts senast en månad före den nya 
mandatperiodens början. 
 
11 kap. Upphörande av valbarhet, avsägelse och fyllnadsval 
 
1 § I det fall en person som valts eller utsetts i enlighet med dessa föreskrifter inte 
längre har en anställning som innebär att personen uppfyller kriterierna för 
valbarhet inom sin valkrets upphör uppdraget. I det fall person som valts eller 
utsetts i enlighet med dessa föreskrifter begär befrielse från uppdraget ska beslut 
om befrielse fattas enligt följande: 
 

• Dekan, prodekan eller annan ordförande eller vice ordförande – beslut 
fattas av rektor 

• Lärarrepresentant eller representant för övriga anställda i fakultetsstyrelse 
eller universitetskollegiet – beslut fattas av kanslichef 

• Lärarrepresentant eller representant för övriga anställda i 
institutionsstyrelse – beslut fattas av prefekt. 
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• Universitetskollegiet för övriga verksamheter – beslut fattas av 
förvaltningschefen.  

 
2 § I det fall en vakans uppstår då person som valts eller utsetts i enlighet med 
dessa föreskrifter lämnar sitt uppdrag ska ny person väljas eller utses för 
kvarvarande mandatperiod i enlighet med dessa föreskrifter. 
 
12 kap. Bemyndigande 
 
Vid behov av ytterligare beslut om tillämpningen av dessa föreskrifter fattar 
kanslichef beslut om dessa på fakultetsnivå, prefekt på institutionsnivå samt 
förvaltningschefen för övriga verksamheter. Härutöver kan rektor fatta beslut om 
särskilda föreskrifter för val till universitetskollegiet. 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av 
förvaltningschef Susanne Kristensson efter föredragning av avdelningschef Cecilia 
Billgren. I beredningen av ärendet har kanslichef Torun Forslid 
(Naturvetenskapliga fakulteten), expert Per-Göran Nilsson (Lunds tekniska 
högskola), fakultetskoordinator Jesper Olsson (Humanistiska och teologiska 
fakulteterna), administrativ chef Christian Rohman (Medicinska fakulteten), 
utredare Carina Wickberg samt för personalorganisationerna Johan Dietsch, 
deltagit.  
 
 
 
Per Eriksson 
 
   Cecilia Billgren 
   (Ärendehantering och sekretariat) 
 
 
Kopia till: 
Samtliga fakulteter 
USV (via Anita Nilsson, sektionen Ledningsstöd) 
Samtliga sektioner 
Regelverket 
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