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Rikdinjer fOr handlaggning av remisser inkomna till LTH

Riktlinjerna avser förtydliga vad som gäller for handläggning av remisser inkomna till
LTH och gäller utöver Lunds universitets regler für handläggning av remisser och

utformande av remissvar i" PM om høndliggning au remisser inþomna till Lunds

uniuersitet, STYR 20 I 8/503 " och
https: //www. medarbetarwebben. lu. se/remisshanterins

-Ansvar för remisser
Ansvarig for hanteringen av remisser vid LTH är avdelningen för ledningsstöd.

Kontaktperson är avdelningschefen för ledningsstöd om inget annat anges. Inkommer
en remiss till någon annan del av LTHs kansli än avdelningen Êor ledningsstöd, ska

den skickas till avdelningen for ledningsstöd.

Handläggning av remisser inkomna till LTHs kansli
En lista på alla aktuella remisser vid LTH ska finnas tillgänglig på Êormötet till rektors

ledningsgrupp. I de fall rektor behöver fatta beslut om handläggning av remisser görs

det då i anslutning dll detta möte. I annat fall beslutar avdelningschefen for
ledningsstöd om handläggning samt utseende av ansvarig person eller de mottagare

som ska beredas möjlighet attyttra sig inom LTH for aktuell remiss.

Listan ska innehålla dia¡ienummer på inkomna remisser, remisser där remissvar håller
på att tas fram samt remisser där yttrandet avgivits. Information om remisser som

hanteras enbart på institution enligt ovan ska återfinnas på listan, om sådan

information finns.

Av listan ska framgå diarienummer, rirel på remiss, ansvarig för remissen vid LTH
(normalt en avdelningschef eller prefekt), när den inkommit, sista svarsdatum, till vem

svar ska skickas, vem som ska fatta beslut om remissvaret vid LTH samt övrig
information erforderlig för hanceringen av remissen.

Aktuell lista kommer att återfrnnas på intranätet. I väntan på intranätet skickas listan
till avdelningschefer och prefekter.

När remiss inkommer till institution direkt
När en remiss inkommer direkt till en institution och institutionen bedömer att den

bör hanteras centralt på LTH, ska remissen skickas till avdelningschefen for
ledningsstöd för vidare hantering. I annat fall ska information om art en remiss har

inkommit, och att institutionen avser hantera den sjdlv, skickas Êor kännedom till
avdelningschefen für ledningsstöd. Yttrandet avges direkt från institutionen. Kopia på
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ytftandet ska skickas till avdelningschefen for ledningsstöd. Det är viktigt att det av

yttrandet framgår att det enbart är institutionen som avgett yrtrandet.

Handläggning av remisser på institution (via Ledningsstöd)

Normalt utses en ansvarig handläggare av ansvarig avdelningschef/prefekt som

ansvarar far all vidare beredning av remissen. Detra innebär bland annar arr skicka

remissen dll den/de som ska ges möjligher arr yrrra sig med information om när

yttrandet ska vara handläggaren tillhanda. Av yttrandet ska det framgå vem/vilka som

utarbetat yttrandet.

Svar på remiss från institution
Ansvaret Êor att ett yttrande avges eller att ett slriftligt besked lämnas om art

institutionen avstår från att yttra sig, ligger på den avdelningschefeller prefekt som

utsetts till ansvarig alternatiw mottagit remissen för möjlighet till yttrande. Ymranden

till Lunds universitet, även beskedet atr man avsrår från am lämna synpunkter, ska

alltid skickas till eller med kopia till avdelningen for ledningsstöd, (som har det

övergripande ansvaret for administrationen av remisser vid LTH).

Remisser av stor vikt ftir LTHs verksamhet
I de fall en inkommen remiss bedöms vara av stor vikt for LTHs verksamhet bör
samtliga berörda delar av LTH ges möjlighet att yttra sig. Yttrandet ska då normalt
fattas vid ett rektorssammanträde eller av någon av de LTH gemensamma nämnderna,

dvs LG GU, FUN eller FN. I vissa fall är en remiss av sådan karaktär att beslut om arr

avge yttrandet ska fattas av fakultetsstyrelsen.

Beslut
Rektor vid Lunds Tekniska Högskola besluter fastställa Riktlinjer for handläggning av

remisser inkomna till LTH enligt ovan. Beslutet träder i lraft omedelbart.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av AvdelningschefÊor
Ledningsstöd Beatrice Nordlöf och representant från TLTH, efter füredragning av

samordnare Jacob

/(s _J-Viktor
Rektor Jacob Branting

Samordnare


