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§ Ärende Beslut 
   
96. Utseende av justeringsperson. Ronja Lundgren utses. 
   
97. Närvaro- och yttranderätt. AU beviljar Victor Pressfeldt, som kommer i 

Evelina Stenbecks ställe, närvaro- och yttranderätt. 
   
98. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd 

kallelse och med senare utsända tillägg  –  
Angående behovet av rekryteringstjänster vid 
fakulteterna, Remiss: LUCRIS – konfiguration, 
införande och organisation samt Remiss: Breddad 
rekrytering Breddat deltagande BRoD – vilka 
placeras för meddelandepunkten. 
 
Ordningen mellan ärendena anpassas till den tid då 
en extern person är kallad. 

   
99. Kvartalsrapport per den 30 september 2015 

samt prognos för verksamhetsåret 2015. 
 
Föredragande: ekonomichefen 
 
Rapport med bilagor, bilaga § 99 
 
Dnr STYR 2015/1141 

Ekonomichefen föredrar kvartalsrapporten. 
 
HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter tredje 
kvartalet 2015 på -175 tkr. 
 
Helårsrapporten visar att underskott på -17 285 tkr 
för 2015, vilket är 7 740 tkr bättre än budgeterat 
resultat. Prognosen bygger på att HT-fakulteterna 
klarar sitt utbildningsuppdrag. Verksamheten 
grundutbildning beräknas göra ett helårsresultat om 
-5 667 tkr och prognosen för verksamheten 
forskning/forskarutbildning visar ett resultat om -
11 618 tkr för helåret. Osäkerhetsfaktorer är främst 
utvecklingen av bidragsintäkterna och 
personalkostnaderna. 
 
Helhetsbedömningen är att verksamhet och 
ekonomi följer beslutad planering och budget. 
 
Arbetsutskottet fastställer kvartalsrapporten. 

   
100. Kompletterande resursfördelningsbeslut 

2015, kvalitetsförstärkningsmedel för 
grundutbildningen. 
 
Föredragande: ekonomichefen 
 
Ekonomichefens förslag, bilaga § 100 
 
Dnr STYR 2015/1150 

I det nya regleringsbrevet för universitet och 
högskolor erhöll Lunds universitet medel för 
kvalitetsstärkning. HT-fakulteterna tilldelades  
2 247 tkr av dessa medel för 2015. 
 
Ekonomichefen redogör kort för förslaget till 
fördelningen till institutionerna där samtliga 
utbildningar får ta del av kvalitetsmedlen. 
 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget. 
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101. Utseende av HT:s ledamot i Skydds-

kommittén eftersom Jonas Otterbeck har 
avsagt sig uppdraget. 
 
Föredragande: kanslichefen 

Arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska utses. 

   
102. Föregående protokoll. I anslutning till § 82 hänvisas till § 101. I anslutning 

till § 85 meddelas att kårens rapport om läsplatser 
har diskuterats i husstyrelsen för LUX och att den 
är ett bra beräkningsunderlag för LU Byggnad och i 
anslutning till § 94 att kriterierna för universitets-
lektorat i högskolepedagogiskt utvecklingsarbete är 
fastställda av rektor 151015. I anslutning till § 88 
meddelas att slutbesiktningen av tomten framför 
Lingvisten äger rum den 1 november. AU anser att 
det är viktigt att UB-sidan på SOL också får en 
uppfräschning. 

   
103. Nya rutiner för kopieringstillstånd. 

 
Föredragande: fakultetsbibliotekarien 
 
Skrivelse, bilaga § 103 

Viktoria Hörnlund redogör för bakgrunden till 
ärendet. 
 
AU beslutar att i uppdraget till HT-biblioteken 
ingår även att utarbeta rutiner för hantering av 
tillståndsansökningar. 

   
104. Remiss: Högre utbildning under tjugo år 

(jfr AU 150826 § 77). 
 
Föredragande: kanslichefen 
 
Kanslichefens förslag, inkomna yttranden 
från CTR, SOL och från Institutionen för 
utbildningsvetenskap samt anteckningar 
från styrelsens inledande diskussion, 
bilagor § 104 A-F 
 
Dnr V 2015/1298 
U2015/03787/UH 

AU yttrar sig i enlighet med förslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
105. CED:s övergång till AHU vid Institutionen 

för utbildningsvetenskap – lägesrapport. 
 
Föredragande: kanslichefen 

Kanslichefen redogör för bakgrunden till 
övergången. Den universitetsgemensamma 
utbildningsnämnden beslutar om uppdraget för 
AHU. Att AHU och utbildningsvetenskap ska vara 
samlokaliserade är beslutat, men 
lokaliseringsfrågan är avhängigt av besluten 
rörande ämneslärar-utbildningen. 
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106. Angående behovet av rekryteringstjänster 

vid fakulteterna. 
 
Föredragande: kanslichefen 
 
Skrivelse från historiska institutionen, 
bilaga § 106 
 
Dnr STYR 2015/1142 

AU hänvisar till pågående budgetberedning. 

   
107. Remiss: LUCRIS – konfiguration, 

införande och organisation. 
 
Föredragande: kanslichefen 
 
Remiss, bilaga § 107 
 
Dnr V 2015/1745 

1 februari 2016 införs LUCRIS, Lunds universitets 
gemensamma forskningsinformationssystem.  
 
AU hoppas kunna yttra sig över remissen vid nästa 
sammanträde som är den 18 november (under 
förutsättning att en dags respit beviljas). Förslaget 
till yttrande ska presenteras i prefektforum dagen 
innan. 
 
Arbetsgruppen som ska utarbeta ett förslag till 
yttrande består av Birgitta Lastow, Viktoria 
Hörnlund, Johannes Persson, Samuel Byrskog, 
Martin Degrell och en doktorandrepresentant.  

   
108. Remiss: Breddad rekrytering Breddat 

deltagande BRoD. 
 
Föredragande: kanslichefen 
 
Remiss, bilaga § 108 
 
Dnr STYR 2015/1124 

Ärendet bereds var för sig av studieväg-
ledarnätverket och GU-nämnden. 
 
GU-dekanen ansvarar för det gemensamma 
yttrandet som lämnas till projektgruppen. 

   
109. Meddelanden.  Dekanus informerar om Bo Ahréns utredning om 

FSI (sektion Forskning, innovation och 
samverkan) och att den kan få konsekvenser för 
en del verksamheter på central nivå. 
 
Johannes Persson meddelar att Tomas Kaiserfeld, 
Marita Ljungqvist och Stefan Eklöf Amirell är 
nominerade till kommande seminarier i Kina och 
Singapore som anordnas av SACF (Swedish 
Academic Collaboration Forum). Former för 
återrapportering diskuteras. 
 
Sanimir Resic informerar om GU-internatet som 
bl.a. diskuterat lärplattformar, digitala tentamina 
och streamade föreläsningar. 

 
Vid protokollet  
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