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KALLELSE
Datum 2021-03-26

Fakultetsstyrelsen

Kallelse fakultetsstyrelsen
Härmed kallas ledamöterna i fakultetsstyrelsen till sammanträde
Tid: Onsdag den 7 april, kl. 13.15 – 15.30 (obs tiden)
Plats: Zoom-möte. Länk: https://lu-se.zoom.us/j/67739935193
Förhinder meddelas till constance.holmback@science.lu.se

Dagordning:
1. Utseende av justeringsperson
2. Fastställande av dagordning
3. Föregående mötesprotokoll Handlingar bifogas
4. Delegationsbeslut Handlingar bifogas
5. Information
• RQ20 transversella rapporter – Anders Tunlid (handlingar
bifogas) kl. 13.20-13.50
• Institutionernas arbete utifrån RQ20-rapporterna om
organisation, infrastruktur, rekrytering – Sven Lidin kl.
13.50-14.00
• Corona uppdatering – Dragana Trivic kl. 14.00-14.10
• Campusutveckling – Sven Lidin kl. 14.10-14.40
• Aktuellt från Lunds naturvetarkår – Hanna Sjö/Elvira
Källberg
• Aktuellt från NDR – Lea Miko Versbach
6. Dimensionering av kansli N
Handlingar bifogas Föredragande: Catrin Malmström
7. Uppdrag som ledamöter i styrgrupp Climate-KIC@LU
Handlingar bifogas Föredragande: Catrin Malmström
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8. Revidering av föreskrifter för Climate-KIC@LU
Handlingar bifogas Föredragande: Catrin Malmström
9. Övrigt
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PROTOKOLL
Diarienummer
STYR 2021/928
Datum 2021-04-07

Fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsens protokoll
Närvarande
Ledamöter

Sven Lidin, professor, dekan, ordförande
Karin Hall, professor, prodekan, vice ordförande
Jessica Abbott, universitetslektor
Emma Sparr, professor, till och med §6
Mikael Calner, professor
Sofia Feltzing, professor
Peter Samuelsson, professor
Ola Gustafsson, forskningsingenjör
Karin Hofvendahl, administrativ chef
Elena Zukauskaite, enhetschef, Skånes kommuner, §5
Lea Miko Versbach, doktorand
Elvira Källberg, studerande
Hanna Sjö, studerande
Företrädare för övriga anställda med närvaro- och
yttranderätt

Maria Ovesson, gruppchef, sekreterare
Catrin Malmström, kanslichef
Anders Tunlid, vicedekan, §5
Dragana Trivic, kommunikationschef, §5-6
Gunilla Thylander, personalchef, §6

Frånvarande
Tatyana Turova Schmeling, professor
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Carl-Magnus Andersson, docent, GenuiNova AB Pharma
Consultants
Lena Thiman, fackförbunden ST och OFR/S

Mötespunkter
§ 1 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utser Sofia Feltzing att justera dagens protokoll.
§ 2 Fastställande av dagordning

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget.
§ 3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till
handlingarna.
§ 4 Delegationsbeslut

Fakultetsstyrelsen beslutar att godkänna sammanställningen av
dekanens beslut (bilaga § 4).
§ 5 Information

RQ20 transversella rapporter
Föredragande: Anders Tunlid
I rapporten om styrning och ledarskap rekommenderas
universitetet att fundera över om de kollegiala strukturerna
begränsar förmågan till förnyelse och anpassningar, arbeta mer
proaktivt och strategiskt, utnyttja myndighetskapitalet för
strategiska satsningar, se över institutionernas storlek och
struktur samt stärka det akademiska ledarskapet.
När det gäller panelernas rekommendationer gällande
rekrytering och infrastrukturer pågår det redan ett arbete vid
fakulteten. Till exempel kommer en ny hantering för finansiering
av infrastrukturer att tas upp på kommande sammanträde.
Diskussion om det kollegiala ledarskapet och möjligheten att
utöva det inom olika nivåer i organisationen samt svårigheten att
vara akademisk ledare och samtidigt ha ett uppdrag som prefekt
eller dekan. Det krävs en annan typ av administrativt stöd än det
som finns idag men även stöd för att upprätthålla forskningen.
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Institutionernas arbete utifrån RQ20-rapporterna om
organisation, infrastruktur, rekrytering
Föredragande: Sven Lidin
Prefekterna har fått i uppdrag att utifrån de rekommendationer
som lämnas i rapporterna göra en genomlysning av den egna
verksamheten. Prefekterna ska på ledningsråd under våren
presentera dessa genomlysningar samt en analys av de olika
ämnespanelernas slutsatser.
Diskussion om hur styrelsen vill involveras i detta arbete.
Corona uppdatering
Föredragande: Dragana Trivic
Rektor fattade den 18 mars beslut om att öppna fler studieplatser
vid universitetet, även om rekommendationen fortsatt är att
studier fortsatt ska bedrivas hemifrån. Föregående vecka gjordes
en avstämning med prefekterna och de meddelade att de har
situationen under kontroll. En kampanj kommer inom kort att
starta med aktiviteter för studenter på fritiden. Det är fortsatt
hemarbete för medarbetare, även om prefekt kan bevilja
undantag. Det har bildats en beredningsgrupp på fakultetsnivå
som hanterar coronarelaterade frågor. Gruppen består av Karin
Hall, Catrin Malmström, Dragana Trivic, Amanda Berglund,
Erling Jirle (skyddsombud) och Elvira Källberg.
Campusutveckling
Föredragande: Sven Lidin
Institutionsstyrelsen vid kemiska institutionen har beslutat att de
vill att institutionen i sin helhet etableras vid Science Village.
Universitetsstyrelsen har tidigare beslutat att delar av fysiska och
kemiska institutionerna berörs av etableringen vilket innebär att
institutionens önskemål skiljer sig från det universitetsstyrelsen
tidigare beslutat. Fakultetsledningarna för naturvetenskaplig
fakultet och LTH är positiva till kemiska institutionens beslut
även om fysik- och kemiverksamheterna består av fler
institutioner än de som nu beslutat att de vill etablera sig vid
Science Village. Olle Söderman, vars uppdrag är att ta fram ett
förslag på lokalplan, kommer att presentera en sådan på
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universitetsstyrelsens sammanträde den 21 april. Dock har
spelplanen nu förändrats i och med kemiska institutionens beslut.
Fakultetsledningarna diskuterar hur fortsatt utvecklingsarbete
ska organiseras. Diskussioner pågår om att inrätta ett gemensamt
Brunnshögskansli som samordnar arbetet. Etableringen vid
Brunnshög kommer att innebära att även de verksamheter som
fortsatt finns vid Sölvegatan kommer att påverkas. Det är viktigt
att fakulteten jobbar med utvecklingsplaner för alla delar av
campus, inklusive längs Sölvegatan.
Diskussion om de förändrade förutsättningarna och vad det
innebär för universitetsstyrelsens möjlighet att anta en lokalplan
i nuläget. Även diskussion om vikten av att diskutera
campusutveckling i stort, dvs även inkludera verksamheter som
inte berörs av en etablering vid Brunnshög.
Slutligen diskussion om planerna på ett Science Center vid
Brunnshög och hur ett sådant är kopplat till Vattenhallens
verksamhet. Det senare har en stark koppling till fakulteternas
(naturvetenskapliga och tekniska) verksamheter och är inte
primärt ett upplevelsecentrum.
Information från Lunds naturvetarkår (LUNA)
Föredragande: Hanna Sjö, Elvira Källberg
Hanna informerar om att kåren anordnar en studiemiljövecka
med föreläsningar om stress och studieteknik. Val inför
kommande år pågår.
Aktuellt från Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR)
Föredragande: Lea Miko Versbach
Bibiana Prinoth blir ordförande för NDR kommande period,
Andrew Lifson kommer att vara vice ordförande. Linnea Lindh
blir ny representant i fakultetsstyrelsen. LDK genomförde i
december en enkät bland universitetets doktorander. Lea skickar
gärna rapporten till den som är intresserad.
§ 6 Dimensionering av kansli N

Föredragande: Catrin Malmström
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Kansliet har tillfälligt varit förstärkt med en
personaladministratör på 100 % av heltid och en kommunikatör
på 50 procent av heltid. Det förväntas finnas ett stort behov
inom personaladministration och kommunikation för en
överskådlig framtid och utökningen föreslås bli permanent.
Även redogörelse för kansliets uppdrag i sin helhet,
funktionernas uppdrag och bemanning, fokusfrågor samt
ytterligare behov av förstärkningar den kommande
tvåårsperioden. Under året kommer det tillsammans med
institutionerna att göras en översyn vilka arbetsuppgifter som
bäst hanteras på fakultets- eller institutionsnivå. Styrelsen
uttryckte en önskan om att vid framtida dylika ärenden få ett
underlag som bättre visar hur kansliets stöd fördelar sig på olika
arbetsuppgifter.
Fakultetsstyrelsen beslutar att utöka ramarna för kansliet
varaktigt med 150 procent av heltid (personaladministratör,
kommunikatör).
§ 7 Uppdrag som ledamöter i styrgrupp Climate-KIC@LU

STYR 2021/827
Föredragande: Catrin Malmström
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (§ 7).
§ 8 Revidering av föreskrifter för Climate-KIC@LU

STYR 2021/823
Föredragande: Catrin Malmström
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (§ 8).
§ 9 Övrigt

Fakultetsstyrelsen vill få rapporter om institutionernas
redogörelser utifrån de ämnesspecifika RQ20-panelernas
rekommendationer. På kommande sammanträde önskas även en
fortsatt diskussion om de transversella rapporterna.
Vid protokollet

Maria Ovesson
Justeras

Sven Lidin
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Sofia Feltzing
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PROTOKOLL
Diarienummer
STYR 2021/416
Datum 2021-02-03
Kansli N
Fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsens protokoll
Närvarande
Ledamöter

Sven Lidin, professor, dekan, ordförande
Karin Hall, professor, prodekan, vice ordförande
Jessica Abbott, universitetslektor
Emma Sparr, professor
Mikael Calner, professor §1-5
Sofia Feltzing, professor
Peter Samuelsson, professor
Ola Gustafsson, forskningsingenjör
Karin Hofvendahl, administrativ chef
Carl-Magnus Andersson, docent, GenuiNova AB Pharma
Consultants
Elena Zukauskaite, enhetschef, Skånes kommuner
Lea Miko Versbach, doktorand
Elvira Källberg, studerande
Hanna Sjö, studerande
Företrädare för övriga anställda med närvaro- och
yttranderätt

Constance Holmbäck, fakultetsadministratör, sekreterare
Catrin Malmström, kanslichef
Monika Bengtsson, ekonomichef §5
Joachim Schnadt, professor §5
Knut Deppert, professor §5
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Frånvarande
Tatyana Turova Schmeling, professor
Lena Thiman, fackförbunden ST och OFR/S
Ann-Sofie Albrekt, fackförbundet SACO

Mötespunkter
§ 1 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utser Peter Samuelsson att justera dagens protokoll.
§ 2 Fastställande av dagordning

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget.
§ 3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till
handlingarna.
§ 4 Delegationsbeslut

Fakultetsstyrelsen beslutar att godkänna sammanställningen av
dekanens beslut (bilaga § 4).
§ 5 Information

Styrelsens roll och arbetsformer
Föredragande: Sven Lidin
Sven välkomnar nya ledamöter och informerar om styrelsens
uppdrag och arbete de kommande åren, bland annat inom
infrastruktur, ekonomi, rekryteringsarbete och utbildning.
Helårsbokslut 2020
Föredragande: Monika Bengtsson
Monika redogör för helårsbokslut 2020.
Naturvetenskapliga fakultetens utfall för år 2020 är negativt om
16,7 miljoner kronor med en avvikelse från budget på 3 miljoner
kronor.
Fakultetens utgående myndighetskapital uppgår till 222,4
miljoner kronor.
Utfallet för antal helårsstudenter för 2020 innebär en
överproduktion på 11 procent. Antalet avgiftsstudenter för år
2020 är 107 helårsstudenter, en liknande nivå som 2019.
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Aktuellt inom grundutbildning
Föredragande: Karin Hall
Karin informerar om de erfarenheter grundutbildningens
verksamhet har samlat på sig under 2020 i och med de
anpassningar som skett till följd av pandemin och
restriktionerna. Det är viktigt att arbeta förebyggande för att
motverka den psykiska ohälsa som ökat bland studenter och
anställda under föregånget år. Karin informerar även om
utvecklingsområden inom grundutbildning för 2021, bland annat
ska ett mastersprogram i beräkningsvetenskap inrättas från år
2023.
Aktuellt rörande Corona
Föredragande: Sven Lidin
Med det nya beslut som Lunds universitet har fattat om
förlängning av restriktionerna behöver det införas åtgärder på
fakulteten. Hemarbete är grundregel men för vissa arbetsmoment
måste undantag ges för att verksamheten ska kunna fortsätta. För
att detta ska ske på ett smittsäkert sätt ska ansökan om undantag
från hemarbete åtföljas av en riskanalys. Ansökan och
riskanalysen ska godkännas av prefekt.
Information från Science Village arbetsgrupp
Föredragande: Joachim Schnadt
Joachim Schnadt informerar om projektgruppen
”Naturvetenskapliga fakultetens etablering vid Science Village”
som har haft i uppdrag att ta fram förslag på hur fakulteten ska
etablera sig vid Science Village. Under sommaren 2020 har
gruppen intervjuat ett trettiotal lärare, studenter, kanslichefer och
prefekter. Intervjuerna ligger till grund för arbetsgruppens vision
om hur etablering vid Science Village kan bidra till fakultetens
framtid. Projektgruppen sätter nu punkt för sitt arbete och lämnar
över arbetet till fakulteten att förverkliga visionen.
Information om lokalprogram Science Village
Föredragande: Knut Deppert
Knut Deppert informerar om det lokalprogram som behövs för
att kunna upphandla en hyresvärd. Lokalprogrammet ska bestå
av:
• Verksamhetsbeskrivning
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• Lokalförteckning
• Sambandsschema
Ett preliminärt lokalprogram ska vara färdigt och presenteras för
Lunds universitets styrelse den 21 april 2021.
Aktuellt från Lunds naturvetarkår (LUNA)
Föredragande: Elvira Källberg / Hanna Sjö
Elvira redogör för resultatet på en enkät som skickats ut till
studenter om psykisk ohälsa. I korthet visar enkätsvaren på att
studenterna är trötta, omotiverade och har
koncentrationssvårigheter. LUNA arrangerar sociala evenemang
digitalt men det är svårt att nå ut och få studenter att vilja delta.
Aktuellt från Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR)
Föredragande: Lea Miko Versbach
Lea informerar om ett möte mellan Leif Gellersen, ordförande
för NDR, och Sandra Pott, den nya vicedekanen för
forskarutbildning. På mötet diskuterades framtida samarbete.
§ 6 Fastställande av handläggningsordning för fördelning
av fakultetens infrastrukturmedel 2021

Dnr: STYR 2021/158
Föredragande: Sven Lidin
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 6).
§ 7 Delegation av anhållan om undantag från
Rättighetslistan

Dnr: STYR 2021/227
Föredragande: Karin Hall
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 7).
§ 8 Övrigt

Inget att rapportera.
Vid protokollet

Constance Holmbäck
Justeras

Sven Lidin
Peter Samuelsson
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NATUR.

LuNos
UNIVERSITET

VETENSKAPLIGA
FAKULTETEN

BESLUT

Diarienummer
STYR 2021t827
2021-04-07

Faku ltetsstyrelsen

Uppdrag som ledamöter i styrgrupp för
Glimate-KlC@LU
Bakgrund
Climate-KlC är Europas största innovationsnätverk fiir
klimatlösningar. Nätverket samlar över 300 deltagare inklusive
fiiretag, lärosäten och städer i flera länder. Centrala
verksamheter är innovation, entreprenörskap och utbildning.
Climate-Kl C@LU tillhör naturvetenskapli ga fakulteten och är
organisatoriskt placerat inom Centrum lor miljö- och
klimatvetenskap (CEC). Ny inrättandeperiod gäller från och med
2021-01-01 till och med 2024-12-31.

Climate-KIC@LU leds av en styrgrupp. Styrgruppen ska bestå
av tio ledamöter med sammansättning enligt fiiljande:

o 6 ledamöter från Lunds universitet, som ska vara
vetenskap li gt eller kon sfirärligt kompeten ta lär arc, fiirdelat

på en ledamot var från nedanstående

fakulteter/mo tsvarande
Ekonomihögskolan,
Humanistiska och teologiska fakulteterna,
Lunds tekniska högskola,
Naturvetenskapli ga fakulteten,
Samhällsvetenskapliga fakulteten,

Medicinska fakulteten

o

2ledamöter som representerar det omgivande samhället

Postadress Box 1 1 8, 221 O0 Lund Besöksadress Sölvegatan 27 Telefon 046-222 48 92, 046-222 00 00
E-post maria.ovesson@science.lu.se Webbadress www.naturvetenskap.lu.se
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o

2 studenhepresentanter

Fakultets styrelsen ftir naturvetenskapliga fakulteten utser

ledamöter i sfyrgruppen och utser bland ledamöterna en
ordftirande.

Beslut
Följ ande ledamöter uts e s ftir perioden 2021 -0 4 -07 -2024 - 12 -3 | :

EHL : Dr. Susanne Arvidsson, fiiretagsekonomiska institutionen

HT: Prof. Johannes Persson, filosofiska institutionen tillika
dekan

LTH: Prof. Kenneth Persson, institutionen ftir bygg- och
miljöteknologi
N: Dr. Cecilia Akselsson, inst. fiir naturgeografi och
ekosystemanalys

Dr. Sara Brogård, LUCSUS
M: Dr. Johan Flygare, institutionen fiir laboratoriemedicin
Extern ledamot: Jens Sörvik, enhetschef Regional utveckling
Miljö, Region Skåne
S:

Extern ledamot: vakant
Johannes Persson utses som ordfiirande

perioden 2021 -04-07 -2024-12-3

for styrgruppen under

l.

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen efter
hörande av presidium och efter ftiredragning av kanslichef
Catrin Malmström. I beredningen har professor Henrik Smith
deltagit.

Sven Lidin

Catrin Malmström

Dekan

Kanslichef

BESLUT

NATUR-

LuNns
UNIVERSITET

2021-04-07

VETENSKAPLIGA
FAKULTETEN

I
STYR 202U823

Fakultetsstyrelsen

Revidering av föreskrifterna för Climate-KlC vid
natu rvetens kapl i ga fa ku lteten
Bakgrund

Climate-KlC är Europas största innovationsnätverk for klimatlösningar. Nätverket
samlar över 300 deltagare inklusive ftiretag, lärosäten och städer i flera länder.
Centrala verksamheter är innovation, entreprenörskap och utbildning.
Lunds universitet blev under 2015 medlem i Climate-KlC och är en del av dess
nordiska nod, Climate-KlC Nordic, med huvudsäte i Köpenhamn. Andra nordiska
deltagare är ett urval av lärosäten, städer och foretag från Finland, Sverige,
Danmark och Norge. Den huvudsakliga finansieringen av Climate-KlC är
Europeiska institutet for innovation och teknik (EIT). Som medlem i Climate-KlC
kan Lunds universitet delta i dess aktiviteter inklusive ansökningar till utlysningar,
kanalisering av innovationsstöd och utveckling av entreprenörskap i utbildningar.

Climate-KlC vid Lunds universitet (Climate-KlC@LU) inrättades av rektor ftir
perioden 2016-11-01 till 2018-12-31 (dnr STYR 20t611507)
Ärendet var då foremål for forhandling enligt MBL 1 1 g den 22 november 2016.
2018 inrättades Climate-KIC@LU (dnr STYR 201811949) for en ny period 20192020 och placerades organisatoriskt på naturvetenskapliga fakulteten, Centrum for
miljö-och klimatforskning, CEC. 20i8 genomfordes en extern utvärdering av

Climate-KIC@LU (Dnr STYR 20181 1382).
Inrdttande och organisatorisk placering

Climate-KIC@LU tillhör naturvetenskapliga fakulteten och är organisatoriskt
placerat inom Centrum for miljö- och klimatvetenskap (CEC). Ny inrättandeperiod
gäller från och med 2021-01-01till och med2024-12-31.
Syftu

Climate-KIC@LUs syfte är attfräm1a svenska bidrag till utveckling, demonstration
och i slutändan implementering av nya klimatlösningar. Verksamheten ska
fokusera på forskning, utbildning och samverkan inom forskningsområden som
ligger i linje med Climate-KlCs teman.
Uppdrag
Climate.KIC@LUs uppdrag är att:
- öka innovatörers kunskap och formågor och fostra nya entreprenörer i hur
man tar id6er vidare till verklighet,
- bidra till kunskapsspridningen om behov av och om möjligheter till
klimatlösningar,
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skapa, bevaka och formedla möjligheter for forskare, studenter och annan
verksam personal till att tillgodogöra sig medlemskapets potential (unika
möjligheter till medel, kontakter, aktiviteter, utbildningar o dyl),
öka LUs synlighet inom Climate-KIC@LU, och sprida information om
Climate-KlC och relaterade frågor i Sverige.

Styrgrupp

Climate-KIC@LU leds av en styrgrupp. Styrgruppen ska bestå av tio ledamöter
med sammansättning enl i gt lolj ande :
r 6 ledamöter från Lunds universitet, som ska vara vetenskapligt eller
konstnärligt kompetenta lärare, fordelat på en ledamot var från
nedanstående fakulteter/motsvarande

o
o

o
o
o
o
o
o

Ekonomihögskolan,
Humanistiska och teologiska fakulteterna,
Lunds tekniska högskola,

Naturvetenskapliga fakulteten,
Samhällsvetenskapliga fakulteten,

Medicinskafakulteten

2 ledamöter som representerar det omgivande samhället

2studentrepresentanter

Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 $ studentkårsforordninge n (2009 :7 69).
Fakultetsstyrelsen for naturvetenskapliga fakulteten utser ledamöter
och utser bland ledamötema en ordftirande.

i styrgruppen

Mandatperioden ftir ledamöterna i styrgruppen, med undantag for studentrepresentantema,är densamma som inrättandeperioden, dvs 2021-01-01till202412-31. Mandatperioden for studenterna är ett år.
Föreståndaren for Climate-KlC@LU har närvaro-, yttrande- och forslagsrätt och är
huwdforedragande i styrgruppen.
Företrädare for personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- och florslagsrätt
styrgruppen och utses på det sätt som anges i personalftireträdarforordningen.

i

Styrgruppen har det övergripande ansvaret ltir verksamheten, anger närmare
riktlinjer fiör denna, fastställer årlig verksamhetsplan och verksamhetsredovisning,
samt foreslår budget

till

styrelsen flor CEC.

Föreståndare

Vid Climate-KIC@LU ska finnas en foreståndare. Föreståndaren, som ska vara en
vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare, utses av dekan for
naturvetenskapliga fakulteten för samma period som mandatperioden, dvs 202I01-01 till2024-12-31.
I enlighet med Lunds universitets arbetsordning (STYR 2019/1903) ska
foreståndaren verka for att forskning bedrivs med hög kvalitet och verka for att
främja samverkan med det omgivande samhället. Föreståndaren foreträder
Climate-KIC@LU inom och utom universitetet.
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St dl lför

e

tr ddande före s tåndare

Vid Climate-KIC@LU ska det finnas en ställforeträdande foreståndare.
Ställforeträdande öreståndare, som ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt
kompetent lärare, utses av dekan för naturvetenskapliga fakulteten ftir samma
period som mandatperioden, dvs 2021-01-01 till 2024-12-31.
B

itradande fars tåndare

Vid Climate-KIC@LU kan det finnas en biträdande foreståndare. Biträdande
foreståndare som ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare,
utses av dekan for naturvetenskapliga fakulteten ftir samma period som
mandatperioden, dvs 202 I -0 I -0 I till 2024 -l 2 -3 I .
Uppdragen som ställforeträdande och biträdande öreståndare kan innehas av en
och samma person

Finansiering
Climate-KIC@LU finansieras, enligt beslut (Dnr STYR 2020101) under perioden
2021till och med 2024 meduniversitetsgemensamma medel samt medel från
Ekonomihögskolan, humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds tekniska
högskola, naturvetenskapliga fakulteten, samhällsvetenskapliga fakulteten,
medicinska fakulteten med 3 mnkr per år.
Ytterligare finansiering kan komma verksamheten till godo från externa källor
inklusive Climate-KlC.
Utbildning
Utbildning ska inte bedrivas vid Climate-KIC@LU
Personal

Vid Climate-KIC@LU kan personal fortecknas. Rekrytering av personal sker i
samma ordning och enligt samma regelverk som i övrigt inom universitetet.
Undrdering
Arbetet som utflors vid Climate KIC ska sammanfattas av öreståndaren lor

Climate-KlC@LU i en årsrapport som fastställs av styrgruppen. Ärsrapporten ska
tillställas foreståndaren lor CEC, dekan for naturvetenskapliga fakulteten, rektor
for Lunds universitet samt dekanerna för Ekonomihögskolan, humanistiska och
teologiska fakulteterna, Lunds tekniska högskola, och samhällsvetenskapliga
fakulteten
Enligt beslut dnr STYR 2020101sträcker sig den gemensamma finansieringen till
och med 2024, därefter ska en utvärdering av verksamheten ligga till grund lor
dess fortsatta finansiering. Utvärderingen ska genomöras senast i apriI2024.
Åndr in g av för e s kr ift er
Ändring av dessa foreskrifter sker genom beslut av fakultetsstyrelsen vid
naturvetenskapliga fakulteten.

Beslut
Naturvetenskapliga fakulteten beslutar om revidering av Climate-KlCs foreskrifter
gällande ställloreträdande och biträdande foreståndare vid naturvetenskapliga
fakulteten (Cl imate KIC@LU) for peri oden 202 I -0 4 -07 till 2024 - 12 -3 I .
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Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen 2020-12-16 efter foredragning
av kanslichef Catrin Malmström.
Dessa foreskrifter gä1ler från och med 202I-04-07 och ersätter tidigare beslutade
foreskrifter (Dnr STYR 202012190).

Revideringen har varit foremål ftir information enligt

Sven

MBL 19$ den 6 april 2021 .

Lidin

Dekan

Catrin Malmström
Kanslichef

