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1.  Utseende av justeringsperson 

 

Anders Lindberg utses till justeringsperson. 

 

2.  Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställs. 
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3.  Information från rektor  

 

Rektor visar sökandestatistik för antagning 

till sommarens och höstens utbildningar samt 

informerar om de nya utbildningsplatserna på 

sommarkurser och basår regeringen beslutade 

om nyligen. Vidare presenterar rektor den 

utredning som har gjorts om förslag på 

organisatorisk tillhörighet för Stockholms 

centrum för forskning om offentlig sektor 

(SCORE) samt SCORE:s synpunkter. 

Universitetsstyrelsen beslutar uttala sitt stöd 

för utredningens förslag om alternativ 

organisatorisk placering av centrumet enligt 

modell från Bolincentret.  

 

4.  Information med anledning av Covid-19 

 

Universitetsdirektören informerar om 

universitetets övergripande arbete med 

anledning av Covid-19 och vicerektorerna 

informerar om arbetet med övergång till 

distansundervisning och samordning kring 

undervisning och examinationer. 

 

5.  Anmälan av Riksrevisionens revisions- 

berättelse samt revisors rapport  

(dnr SU FV-1.1.8-1331-20) 

 

Universitetsstyrelsen beslutar att lägga 

revisionsberättelsen och revisors rapport till 

handlingarna (bilaga 1). 

6.  Beslut om åtgärder för ekonomi i balans 

(dnr SU FV-2.1.1-1552-20) 

 

Universitetsstyrelsen beslutar att ställa sig 

bakom rektors beslut 2020-04-08 om ekonomi 

i balans (bilaga 2). 

 

7.  Beslut om revidering av Stockholms 

universitets riskanalys 2019-2020  

(dnr SU FV-1.1.2-3626-18)   

 

 

 

Universitetsstyrelsen beslutar att revidera 

Stockholms universitets riskanalys 2019-

2020 enligt bilaga 3. 

 

Detta beslut ersätter Stockholms universitets 

riskanalys 2019-2020, beslutad av 

universitetsstyrelsen 2018-12-03. 

 

8.  Beslut om inriktning för 

Lokalförsörjningsplan 2020-2022 med 

utblick mot 2030  

(dnr SU FV-2.9.1-1348-20)  

 

Universitetsstyrelsen beslutar att anta 

inriktning för lokalförsörjningsplan 2020-

2022 med utblick mot 2030 (bilaga 4). 

 

 

9.  Beslut om åtgärder med anledning av rapport 

från Internrevisionen avseende 

arbetsmiljöarbetet inom Stockholms 

universitet  

(dnr SU FV-1.1.6-0295-20) 

 

Universitetsstyrelsen beslutar uppdra åt 

rektor att vidta åtgärder i enlighet med  

bilaga 5. 

10.  Styrelserapport 

 

Universitetsdirektören informerar om förslag 

till styrelserapportering utifrån tertialrapporter 

(bilaga 6). 
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11.  Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor anmäldes. 

12. Presentation  

(universitetslektor David Wheatcroft)  

Presentation 

   

   

   

 Anna Riddarström  

   

   

 Justeras  
   

   

   

 Kerstin Calissendorff Anders Lindberg 
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Revidering av Stockholms universitets riskanalys 

2019-2020 med anledning av coronaviruset 

Processen för intern styrning och kontroll 

För att säkerställa att arbetet med intern styrning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt 

ska det enligt förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll bedrivas systematiskt och 

följa en viss process. En riskanalys ska göras för att identifiera omständigheter som utgör 

väsentlig risk för att universitetet inte kan fullgöra sina uppgifter, mål och krav. Med väsentlig 

risk avses de omständigheter som påverkar myndighetsledningens möjligheter att fullgöra 

ansvaret för verksamheten. Riskanalysen syftar bland annat till att ge universitetets ledning 

och styrelse en samlad och strukturerad bild av de viktigaste riskområdena vid universitetet, 

och påverka hanteringen av dem. Riskanalysen ger på så vis underlag för prioriteringar och 

bidrar till att oönskade omständigheter kan förutses och eventuellt undvikas. Riskerna 

identifieras och värderas genom att bedöma sannolikheten för att risken inträffar och 

konsekvensen av ett inträffande. Därefter ska beslut om hantering av riskerna fattas.  

Enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter till förordningen om intern styrning och 

kontroll ska universitetet vid behov uppdatera riskanalysen för att säkerställa att den omfattar 

aktuella omständigheter som utgör en väsentlig risk. Med ledning av riskanalysen ska de 

åtgärder vidtas som är nödvändiga för att myndigheten med rimlig säkerhet ska kunna fullgöra 

sina uppgifter, uppnå verksamhetens mål och uppfylla kraven i 3 § myndighetsförordningen 

(2007:515). Uppföljning ska ske av att åtgärderna har avsedd effekt och att processen för 

intern styrning och kontroll fungerar väl. 

Universitetets riskanalys 2019–2020 

I december 2018 beslutade universitetsstyrelsen om en riskanalys för perioden 2019–2020. I 

riskanalysen finns sammanlagt tretton risker. Fyra av riskerna bedöms som högrisker, åtta 

som medelrisker och en som lågrisk. 

I universitetets åtgärdsplan anges vilken risk som respektive åtgärd är kopplad till. 

Åtgärdsplanen följs upp tertialvis och kan föranleda en revidering av riskerna. Under 2019 

gjordes bedömningen att riskanalysen fortfarande var aktuell och att det inte fanns behov av 

revidering inför 2020.  
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Revidering av riskanalysen med anledning av coronaviruset 

Utbrottet av det nya coronaviruset innebär stora utmaningar för hela samhället. Vid 

universitetet innebär situationen en ny typ av krav och påfrestningar för studenter och 

medarbetare. Med anledning av det rådande läget, och de rekommendationer som ansvariga 

myndigheter har lämnat, har universitetet vidtagit ett flertal åtgärder för att bidra till att 

minimera smittspridningen av det nya coronaviruset.  

Från och med 18 mars 2020 ges ingen undervisning fysiskt i universitetets lokaler. Kurser och 

program genomförs så långt det är möjligt som planerat, men bedrivs på distans. Alternativa 

former för undervisning och examination söks i första hand, och i andra hand senareläggs 

vissa moment. Utbyten och planerade besök från andra länder avbokas tills vidare och 

studenter utomlands uppmanas att snarast möjligt se över sina möjligheter att resa hem till 

Sverige och om möjligt fullfölja sina utbytesstudier på distans. De flesta evenemang ställs in 

eller genomförs digitalt. Medarbetare som kan arbeta hemifrån ska göra det. 

Utifrån det ovan angivna föreslås att följande tre risker revideras:  

Låg genomströmning 

Risken att studenter inom vissa utbildningar inte genomför och slutför en påbörjad utbildning 

i tillräckligt hög utsträckning värderades i december 2018 som en medelrisk. Det finns en risk 

att övergången till distansundervisning påverkar genomströmningen negativt. Vissa 

obligatoriska moment och examinationer är svåra att genomföra på distans. 

Distansundervisning ställer andra krav på både lärare och studenter, framför allt under en 

omställningsperiod, vilket kan leda till att avhoppen ökar. Särskilt viktigt är det att studenter 

med särskilda behov får det stöd de behöver. Låg genomströmning och många avhopp från en 

utbildning kan innebära låg effektivitet då resurser läggs på studenter som inte tar examen. 

Avhopp från studier och låg genomströmning kan leda till sämre examensfrekvens och i 

förlängningen till minskade intäkter och negativ påverkan på utbildningskvaliteten. 

Bedömningen är att genomströmningen under vårterminen kan påverkas negativt med 

anledning av utbrottet av coronaviruset. Sannolikheten föreslås därför höjas vilket innebär att 

risken blir en högrisk.  

Det kan tilläggas att studenttillströmningen till höstterminen kan antas öka utifrån 

arbetsmarknadsläget. Utbildningsdepartementet har efterfrågat ett utökat utbildningsåtagande 

från landets lärosäten givet de stora förändringarna på arbetsmarknaden.  

Fusk vid examination 

Risken för fusk vid examination värderades i december 2018 som en medelrisk mot bakgrund 

av att universitetet sett en ökning av antalet disciplinärenden. Övergången till 

distansundervisning kommer att kräva alternativa examinationsformer och utmaningar att till 

exempel övervaka examinationen. Konsekvensen föreslås höjas vilket innebär att risken blir 

en högrisk.   
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Brister i den organisatoriska och sociala arbets- och studiemiljön 

Risken för brister i det systematiska arbetet med den organisatoriska och sociala arbets- och 

studiemiljön värderades i december 2018 som en medelrisk. Övergången till 

distansundervisning och distansarbete påverkar arbets- och studiemiljön hos medarbetare och 

studenter. Oro över hälsa och ekonomi, en ökad social isolering och ovisshet över hur 

långvarig situationen blir är faktorer som påverkar måendet. Även den fysiska arbets- och 

studiemiljön påverkas t.ex. möjligheterna till studie- och arbetsro och god ergonomi. 

Förändringarna kräver nya sätt att leda, kommunicera, samarbeta och fatta beslut. 

Sannolikheten föreslås därför höjas vilket innebär att risken blir en högrisk.  

Ärendets beredning 

Förslaget till revidering av riskanalysen har beretts vid Planeringssekretariatet, Rektors kansli. 

I processen har synpunkter inhämtats från Områdesövergripande rådet.  

Förslag till beslut 

Förslaget till beslut innebär att Stockholms universitets riskanalys 2019-2020 revideras och att 

risknivån höjs för tre risker. Förslaget innebär att av riskanalysens tretton risker bedöms sju av 

riskerna som högrisker, fem som medelrisker och en som lågrisk.  
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Riskanalys 2019-2020 - Stockholms universitet BESLUT version
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Universitetsstyrelsen

Löp

nr.

Risk Beskrivning av risken Koppling till krav 

i författning S K Vägd risk

1 Höga lokalkostnader och brist 

på ändamålsenliga lokaler 

Risken innebär att universitetet inte får tillgång till tillräckligt med ändamålsenliga lokaler (såväl forsknings- och lärmiljöer som administrativa 

lokaler) samt att lokalkostnaderna framgent ökar markant om Akademiska hus fortsatt tillämpar principen om marknadsanpassade hyror. Höga 

lokalkostnader och brist på ändamålsenliga lokaler kan medföra begränsningar när det gäller tillväxt och utveckling av universitetets utbildning, 

forskning och övriga verksamhet. Vidare innebär det en risk för försämrad campusmiljö med färre adekvata studiemiljöer och nära 

undervisningslokaler.

Kvalitet

Effektivitet

3 4 Hög

2 Svårigheter att få 

studentbostad och bostad till 

internationella forskare

Risk för att såväl nationella som internationella studenter samt gästforskare väljer bort Stockholms universitet som utbildningsanordnare resp. 

arbetsgivare på grund av svårigheterna med att ordna bostad i Stockholmsområdet. Bostadsfrågan är särskilt komplicerad för studenter i 

Stockholm där hyreskostnaderna är höga och det är svårt att ha en trygg och hållbar bostadssituation under hela studietiden.

Kvalitet 4 3 Hög

3 Bristande hantering och lagring 

av forskningsdata

Forskningsdata som skapas i forskningsprojekt ska hanteras på ett säkert sätt under hela forskningsprocessen för att slutligen kunna 

tillgängliggöras och arkiveras. Risk för bristande resurser, både tekniskt och personellt, 

- att omhänderta, kurera, autentisera och förvara data/dokumentation över tid

- att kravställa system

- att utbilda och bistå kärnverksamheten i dessa frågor, kan innebära bristande datalagring och informationsförluster.

Effektivitet

Regelefterlevnad

Kvalitet

3 4 Hög

4 Bristande informationssäkerhet Den komplexa organisationen med omfattande delegationer medför bland annat risk för bristfällig säkerhet då området säkerhet är komplext och 

kräver tekniska hjälpmedel och specialistkompetens. Brister i informationssäkerheten vad avser sekretess, tillgänglighet, spårbarhet, skydd mot 

obehörig åtkomst eller förändring, behörighetsadministration, backuprutiner mm. kan exempelvis leda till förlust av skyddsvärd 

forskningsinformation/-resultat, studieresultat och utbildningsdokumentation. Ett säkerhetshot riktat mot den svagaste länken kan på så vis leda 

till omfattande skada för olika organisatoriska enheter och enskilda individer, men även för universitetet i stort i form av sanktionsavgifter och 

försämrat renommé. 

Regelefterlevna

Hushållning med 

statens medel

Effektivitet

Tillförlitlig 

rapportering 

3 4 Hög

5 Ökade kostnader för 

forskningsinfrastruktur

Finansiering av forskningsinfrastruktur kommer att vara en av universitetets största kostnader framgent. Det finns för närvarande få möjligheter 

att söka medel för infrastruktur då Vetenskapsrådets budget för forskningsinfrastruktur till stor del är upplåst av kostnaderna för de stora 

nationella infrastrukturerna. Vad gäller regional och lokal infrastruktur saknas finansieringsmöjligheter i stort, vilket innebär att lärosätena 

behöver finansiera den infrastrukturen parallellt med att bidra till den nationella. Ökade kostnader för forskningsinfrastruktur kan medföra 

allvarliga negativa konsekvenser för universitetet på lång sikt om inte nya medel tillskjuts. 

Effektivitet

Kvalitet

3 3 Medel

6 Bristande kvalitet inom små 

forskningsmiljöer

Risk för att alltför små forskningsmiljöer med en liten kritisk massa inte kan upprätthålla kvaliteten i forskningen och forskarutbildningen. En 

underkritisk miljö kan exempelvis leda till bristande kapacitet i handledning, vilket på sikt kan försämra kvaliteten och genomströmningen i 

utbildningen.

Kvalitet 2 4 Medel

Sannoliket (S): 1 = osannolik  2 = möjlig  3 = sannolik  4 = mycket sannolik

Konsekvens (K): 1 = försumbar  2 = lindrig  3 = märkbar  4 = allvarlig Riskanalys 2019-2020

Vägd risk

 1-6 = Låg

7-11 = Medel

12-16 = Hög
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Risk Beskrivning av risken Koppling till krav 

i författning S K Vägd risk

7 Brister i den organisatoriska 

och sociala arbets- och 

studiemiljön 

Brister i det systematiska arbetet med den organisatoriska och sociala arbets- och studiemiljön medför risk för ohälsa, kränkande särbehandling, 

trakasserier, stigande sjuktal och försämrade arbets- och studieprestationer, vilket i förlängningen påverkar arbets- och studieeffektivitet och 

kvalitet i verksamheten negativt. En aspekt av risken är att frågor om rehabilitering inte hanteras på ett likvärdigt sätt inom hela universitetet och 

att personal därmed inte har samma förutsättningar till reahbiliteringsstöd. Det finns särskild risk för ökat antal sjukskrivningar och avhopp bland 

doktorander. Risken är större bland doktorander som är kvinnor då de har högre sjuktal än doktorander som är män. Det finns även risk för att 

studenter mår sämre psykiskt än genomsnittspopulationen. Övergången till distansundervisning och distansarbete påverkar arbets- och 

studiemiljön hos medarbetare och studenter. Oro över hälsa och ekonomi, en ökad social isolering och ovisshet över hur långvarig situationen blir 

är faktorer som påverkar måendet. Även den fysiska arbets- och studiemiljön påverkas t.ex. möjligheterna till studie- och arbetsro och god 

ergonomi. Förändringarna kräver nya sätt att leda, kommunicera, samarbeta och fatta beslut.

Regelefterlevnad

Effektivitet

Hushållning med 

statens medel

Kvalitet

3

4

3 Medel

Hög

8 Svårigheter att rekrytera och 

behålla de bästa lärarna, dvs. 

bitr. lektorer, lektorer och 

professorer. 

Svårigheter att rekrytera de mest framstående lärarna (bitr. lektorer, lektorer och professorer) på grund av begränsningar i de anställningsvillkor  

och forskningsmiljöer universitetet kan erbjuda. Detta kan medföra risker för forskningens och utbildningens kvalitet och utveckling på sikt. 

Kvalitet

Effektivitet

2 4 Medel

9 Svårigheter att 

kompetensförsörja 

verksamhetsstödet

Risken avser bland annat svårigheter att rekrytera kvalificerade administrativa chefer, ekonomer, hr-specialister, upphandlare, 

forskningssekreterare etc. Till risken kopplas också konsekvensen ökade lönekostnader för att kunna behålla och rekrytera administrativ 

kompetens. Svårigheter att kompetensförsörja verksamhetsstödet innebär sammantaget dels negativa konsekvenser för ett proaktivt och 

utvecklande verksamhetsstöd, dels brister i rättssäkert, transparens och effektivitet.  

Kvalitet

Regelefterlevna

Hushållning med 

statens medel

Effektivitet

Tillförlitlig 

rapportering

3 3 Medel

10 Låg genomströmning Risk för att studenter inom vissa utbildningar inte genomför och slutför en påbörjad utbildning i tillräckligt hög utsträckning. För studentens del är 

det en fråga om satsad tid och pengar på en utbildning som inte genomförs och avslutas. För universitetets del kan låg genomströmning påverka 

resursutnyttjande, effektivitet och kvalitet. Låg genomströmning och många avhopp från en utbildning kan innebära låg effektivitet då stora 

resurser läggs på studenter som inte tar examen. Avhopp från studier och låg genomströmning kan leda till sämre examensfrekvens och i 

förlängningen till minskade intäkter och negativ påverkan på utbildningskvaliteten mm. Övergången till distansundervisning bedöms påverka 

genomströmningen negativt. Vissa obligatoriska moment och examinationer är svåra att genomföra på distans. Distansundervisning ställer andra 

krav på både lärare och studenter, framför allt under en omställningsperiod, vilket kan leda till att avhoppen ökar. Särskilt viktigt är det att 

studenter med särskilda behov får det stöd de behöver. 

Kvalitet

Effektivitet

Hushållning med 

statens medel

3

4

3 Medel

Hög

11 Fusk vid examination Mot bakgrund av att universitetet sett en ökning av antalet disciplinärenden görs bedömningen att risken för fusk vid examination är fortsatt 

aktuell. Om ökningen fortsätter kan det att leda till alltför långa handläggningstider för disciplinärendena, vilket innebär dels att studenterna 

behöver vänta länge på att få ett avgörande i Disciplinnämnden, dels ett ökat behov av resurser för att kunna korta handläggningstiderna. 

Övergången till distansundervisning kommer att kräva alternativa examinationsformer och utmaningar att till exempel övervaka examinationen. 

Kvalitet

Regelefterlevnad

4 2

3

Medel

Hög

12 Korruption, otillbörlig påverkan, 

bedrägeri och andra 

oegentligheter

Med risken menas att en offentlig ställning utnyttjas för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Det kan röra sig om missbruk eller 

förskingring av universitetets resurser eller information, mutor/bestickning såsom mottagande av gåvor/förmåner från extern eller intern part om 

det sker i avsikt att påverka den anställdes tjänsteutövning, inköp av varor och tjänster utan koppling till verksamheten och utbetalning till 

ändamål som inte hör ihop med verksamheten. I risken inkluderas jäv och förtroendeskadliga bisysslor. Handlingen eller beteendet kan ha skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet och medför risk för att universitetets egendom eller namn lider skada. 

Regelefterlevna

Hushållning med 

statens medel

2 4 Medel

Sannoliket (S): 1 = osannolik  2 = möjlig  3 = sannolik  4 = mycket sannolik

Konsekvens (K): 1 = försumbar  2 = lindrig  3 = märkbar  4 = allvarlig Riskanalys 2019-2020

Vägd risk

 1-6 = Låg

7-11 = Medel

12-16 = Hög
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13 Oredlighet i forskningen Oredlighet i forskning är ett alltmer uppmärksammat problem och aktuella fall har belyst de risker allvarliga sådana fall kan medföra. Exempel på 

oredlighet i forskning är förfalskning och fabrikation av data, plagiering, obehörigt användande av information given i förtroende, oberättigat 

hävdande av författarskap och underlåtelse att följa etiska regler/motsv. Oredlighet i forskning slår mot forskningens fundament och kan, förutom 

att innebära faktiska direkta risker för både individer och samhälle, innebära betydande risker för förtroendet för vetenskapen i allmänhet och för 

det enskilda universitetet i synnerhet. 

Kvalitet

Regelefterlevnad

2 3 Låg

Sannoliket (S): 1 = osannolik  2 = möjlig  3 = sannolik  4 = mycket sannolik

Konsekvens (K): 1 = försumbar  2 = lindrig  3 = märkbar  4 = allvarlig Riskanalys 2019-2020

Vägd risk

 1-6 = Låg

7-11 = Medel

12-16 = Hög
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En långsiktigt hållbar lokalförsörjning  

I lokalförsörjningsplan 2019-2022 med utblick mot 2030 beslutades 2018 de nu gällande 

strategiska målen för lokalförsörjningen. De strategiska målen gäller fortfarande. Denna 

reviderade version har dock en tydligare förskjutning och fokusering på resurshushållning, 

såväl ekonomisk som miljömässig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Strategiska mål för lokalförsörjningen 

 

Resurshushållning i centrum 

Resurshushållning, såväl ekonomisk som miljömässig, står i centrum för Stockholms 

universitets framtidsscenario med miljöer som främjar samarbete, interaktion och hållbarhet. 

Scenariot styr mot stabila hyreskostnader med en långsiktigt hållbar hyresnivå samt ett 

tillskott av student- och forskarbostäder på campus som kan förbättra bostadssituationen för 

gästforskare samt verka för fler studentbostäder i Stockholmsregionen. 

Med målet att nå koldioxidneutralitet under tidsspannet 2030-2050 kan universitetet verka för 

att reducera utsläpp, energiförbrukning och resursförbrukning genom att effektivisera 

energiförbrukning, lokalnyttjande samt så långt möjligt undvika nybyggnation.  

 



   

3(5) 

 

 

 Inriktning 

Beskrivna åtgärder innebär att nu kända lokalbehov tas om hand, fler ändamålsenliga lokaler 

skapas, lokalstandarden höjs men att förhyrd kvadratmeteryta inte kraftigt ökas. 

 Universitetet ska verka för:  

• en styrning mot stabila hyreskostnader 

• en effektivisering av lokalutnyttjandet 

•  att reducera ökningen av universitetets utsläpp genom att minimera nybyggnation  

• att verksamheternas nu kända nuvarande och framtida lokalbehov, i så stor 

utsträckning som möjligt, omhändertas 

• att en marginal med vakanta lokaler skapas för att möjliggöra lokalanpassningar och -

förändringar 

• att fler student- och forskarbostäder skapas.   

 

Genomförande: 

 

Informella lärandemiljöer 

Studenternas informella lärandemiljöer utvecklas och utökas, bl.a. genom att inventarier som 

frigörs i samband med flytten till Albano återanvänds. Den långsiktiga ambitionen är också att 

få till stånd en modernisering av Allhuset.  

Student- och forskarbostäder 

Byggnader i Frescati Hage och Kräftriket som har identifierats som möjliga att omvandla till 

student- och forskarbostäder utreds i detta syfte. Detta påverkar inte hyreskostnaderna för 

universitetet eftersom hyran bärs av hyresgästerna själva. 

Underhåll 

Ett lågintensivt underhåll av befintligt byggnadsbestånd på Norra och Södra Frescati för att 

uppnå en godtagbar standard förordas, stora ombyggnationer bör undvikas.  

Avveckling av lokaler 

Tillfälliga lokaler och paviljonger snarast avvecklas. 

Effekten av stora tillkommande avtal i Albano bromsas upp av uppsägningar i Kista och 

väster om Roslagsvägen samt avveckling av paviljonger.  
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Samordning och samlokalisering av verksamheter 

Behålla större byggnadskomplex för att kunna tillhandahålla större sammanhängande ytor 

inför institutionssamgåenden och samlokaliseringar. 

 

Nya förhyrningar 

Förutsättningarna för att bygga en ny labblokal utreds på Norra Frescati för att lösa nuvarande 

lokalproblem (tekniska och utrymmesmässiga) samt för att skapa en marginal i 

lokalinnehavet. 

I övrigt planeras inga stora förändringar i antal förhyrda kvadratmeter. 

Effektiviseringsprojekt 

En utökning av universitetsgemensamma lokalprojekt i likhet med central tentamen, centralt 

bokade lärosalar m.m. i syfte att ytterligare samnyttja och bättre belägga lokaler, i syfte att 

effektivisera lokalyta. 

Framtida lokalförändringar 

Att tillse att vakansgraden på Campus Frescati ökar i syfte att möjliggöra en ökad flexibilitet i 

omfattningen. Arrhenius har idag 2% vakanta lokaler, önskat läge ca  7% och Södra huset har 

idag 2%, önskat läge ca 8%. 

(se bilaga Bakgrund inriktning Lokalförsörjningsplan 2020-2022 med utblick mot 2030) 

Konsekvens 

Universitetet står inför ökande hyreskostnader, inte minst på grund av förhyrningen av 

Albano. I denna inriktning väljer universitetet att agera för att stävja hyreskostnadsökningarna 

som annars kan riskera att ske på bekostnad av resurser till utbildning och forskning. Ett 

konkret exempel är genom att säga upp en del av hyresavtalen i Frescati Hage och Kräftriket 

och därefter bygga om husen till student- och forskarbostäder (ca 230 – 350st). Detta riskerar 

inte att öka hyreskostnaderna för kärnverksamheten då hyran bärs av studenterna själva.  

En prognosticerad ökning av hyreskostnader med ca 300 mnkr till 2030. (se bilaga Bakgrund 

inriktning Lokalförsörjningsplan 2020-2022 med utblick mot 2030) 
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Figur 1: Prognos kostnads- och kvadratmeterutveckling enligt  

- 0-läge respektive (grå) 

- förslag till inriktning för den långsiktiga lokalförsörjningen (orange) 
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Universitetsstyrelsen 2020-04-24 

Yttrande över internrevisionsrapport gällande arbets-

miljöarbetet inom Stockholms universitet 

Internrevisionen (IR) har genomfört en granskning av arbetsmiljöarbetet inom Stockholms 

universitet. Granskning har varit inriktad på den psykosociala arbetsmiljön. IR har funnit att 

universitetet i allt väsentligt bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i överensstämmelse 

med arbetsmiljölagstiftningen och universitetets arbetsmiljöpolicy, men föreslår vissa åtgär-

der. Granskningsarbetet och dess rekommendationer sammanfattas i rapporten Arbetsmiljöar-

betet inom SU.  

Sammanfattningsvis lämnar IR följande rekommendationer i rapporten: 

1. Se över om det finns möjlighet att utöka stödet i psykosociala arbetsmiljöfrågor till institut-

ioner och andra motsvarande enheter.  

2. Öka utbildningsinsatserna på arbetsmiljöområdet generellt men framförallt till prefekter och 

övriga chefer.  

3. Tillse att den planerade handlingsplanen för arbetsmiljö och lika villkorsfrågor utarbetas.  

Rektors yttrande över rapporten, som avges i samråd med universitetsdirektören, följer nedan. 

I universitetets riskanalys återfinns en medelrisk som rör arbets- och studiemiljö. Det har 

identifierats att brister i det systematiska arbetet med den organisatoriska och sociala arbets- 

och studiemiljön medför risk för ohälsa, kränkande särbehandling, trakasserier, stigande sjuk-

tal och försämrade arbets- och studieprestationer. För att minska sannolikheten att risken in-

träffar är det angeläget att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs som en naturlig del i 

den dagliga verksamheten och att arbetet omfattar alla förhållanden på arbetsplatsen.  

Internrevisionens iakttagelser och slutsatser bedöms i allt väsentligt vara befogade. Rektor 

uppdrar därför åt universitetsdirektören att vidta åtgärder i enlighet med IR:s rekommendat-

ioner när det gäller punkterna 1 och 3. Själva omfattningen av utbildning inom arbetsmiljöom-
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rådet riktad till prefekter/ motsvarande och övriga chefer bedöms emellertid vara tillfredsstäl-

lande, dock krävs ytterligare åtgärder för att tillse att prefekter och chefer genomgår den. Uni-

versitetsdirektören får därför i uppdrag att se över utformningen av utbildningen, till exempel 

om den kan integreras i chefsutbildningen eller ges i form av kortare moduler. Härutöver upp-

dras åt universitetsdirektören att se över möjligheterna att stötta institutionerna med mallar 

och instruktioner vad gäller arbetsmiljöarbetet samt att säkerställa att den information som 

finns om det centrala rådet för arbetsmiljö och lika villkor och dess uppdrag når ut till alla. 

En uppföljning av om åtgärderna genomförts i enlighet med rektors yttrande, kommer att ge-

nomföras i februari 2021. 

 

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding 

 

   Katharina Soffronow  
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Styrelserapportering 

Styrelsen har efterfrågat en rapportering utifrån lämpliga indikatorer med utgångspunkt från 

tertialrapporteringen och att detta sammanställs i en rapport som föreläggs styrelsen vid några 

tillfällen under året. I detta PM redovisas dels årscykeln med de olika ärenden som 

universitetsstyrelsen behandlar under året, innehållet i de indikatorrapporter gällande 

utbildning och forskning som årligen ska redovisas för styrelsen samt förslag till rapportering 

utifrån tertialrapporteringen. 

Årscykel för universitetsstyrelsens sammanträden 

Nedan redogörs för de återkommande ärenden som styrelsen har att besluta i samt förslag till 

efterfrågad styrelserapportering (markerad med fet-text). Vissa ärenden beslutas normalt vid samma 

möte varje år, exempelvis beslutas om årsredovisning, som ledamöterna också skriftligen 

undertecknar, på första mötet i februari varje år. Andra ärenden återkommer med flera års 

mellanrum, exempelvis utses vice ordförande och ledamöter i personalansvarsnämnden vart tredje år, 

vid tillträdande styrelses konstituerande möte. Vissa andra ärenden är återkommande, men beslutas 

vid behov, vilket exempelvis rör revidering av arbetsordningen och anställningsordningen, som dock 

ofta revideras någon gång varje år. I normalfallet tas ett ärende först upp till diskussion vid ett 

sammanträde och beslutas därefter vid nästkommande möte. Inför varje sammanträde hålls ett 

förmöte med ordföranden och universitetsledningen och innan utskick av möteshandlingar till 

styrelsen hålls MBL-information med arbetstagarorganisationerna. Styrelsesammanträdena avslutas 

vanligen med att en verksamhetsföreträdare presenterar ett ämnesområde eller forskningsfält vid 

universitetet. Styrelsens sammanträden bereds av rektor och universitetsdirektör samt de tjänstemän 

som rektorn eller universitetsdirektören bestämmer. 

 

Styrelsemöte Ärenden 

Vårterminen  

Möte nr 1 (februari)  Internrevisionens årsrapport 

 Avrapportering av föregående års arbete med intern 

styrning och kontroll 

 Information om ekonomiskt utfall per 31 

december i enlighet med föreslagen 

styrelserapport 

 Beslut om årsredovisning 



   

2(4) 

 

 Beslut om budgetunderlag 

 Fastställande av sammanträdestider för höstterminen 

 

Möte nr 2 (april)  Anmälan av Riksrevisionens revisionsberättelse 

samt revisors rapport 

Möte nr 3 (maj/juni)  Styrelserapport enligt förslag (information om 

ekonomiskt utfall per 30 april, T1) 

 Riksrevisionen närvarar och presenterar sina resultat 

(alt september) 

Höstterminen  

Möte nr 4 (september)  Information om planeringsförutsättningar för 

kommande budgetår samt kort information om 

utfall per 31 augusti 

 Avrapportering avseende utbildningsindikatorer 

 Avrapportering avseende forskningsindikatorer 

 Fastställande av sammanträdestider för vårterminen 

Möte nr 5 

(oktober/november) 
 Styrelserapport enligt förslag (information om 

ekonomiskt utfall per 31 augusti, T2) 

 Beslut om fördelning av anslagsmedel för 

kommande budgetår 

 Diskussion om riskanalys för nästkommande år 

 Diskussion om kommande års revisionsplan 

 Anmälan av studentkårens användning av medel 

Möte nr 6 (december)  Beslut om revisionsplan 

 Beslut om riskanalys  

 Beslut om placeringspolicy för stiftelser anknutna 

till universitetet 

 

Övriga återkommande ärenden som inte behandlas vid samma möte varje år 

 Beslut om antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid 

Stockholms universitet (beslutas vid behov) 

 Beslut om antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet 

(beslutas vid behov) 

 Beslut om revidering av ägaranvisningar för Stockholms universitets Holding AB (beslutas 

vid behov) 

 Beslut om tidsplan inför beslut om ställning som studentkår (beslutas vart tredje år) 

 Beslut om ställning som studentkår vid Stockholms universitet (beslutas vart tredje år) 

 Strategier för Stockholms universitet (beslutas vart fjärde år) 

 Beslut om revidering av Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet 

(beslutas vid behov) 

 Beslut om revidering av Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid 

Stockholms universitet (beslutas vid behov) 
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 Utseende av ledamöter till Personalansvarsnämnden vid Stockholms universitet. (beslutas 

vart tredje år) 

 Beslut om vice ordförande i styrelsen (beslutas vart tredje år) 

 Beslut om revidering av Lokalförsörjningsplan (beslutas vid behov) 

 

Indikatorrapporter 

För universitetsstyrelsen avrapporteras en gång per år indikatorer för utbildning respektive 

forskning (i årscykeln för styrelsen inlagda för möte 4 som sker i september). 

 

Enligt rektors beslut juni 2017 ska nedanstående indikatorer användas för att följa 

utvecklingen inom utbildningsområdet. Indikatorerna ska vara nationellt jämförbara men 

jämförelsen ska i första hand göras med Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet, de så 

kallade SLUG-universiteten. Indikatorerna kan justeras eller bytas ut vid behov. Indikatorerna 

ska årligen följas och analyseras och en sammanställning ska presenteras för 

universitetsstyrelsen. Följande indikatorer är fastställda;  

- Förstahandssökande (av samtliga sökande) 

- Helårsstudenter på avancerad nivå 

- Doktorandnybörjare 

- Kurser med jämn könsfördelning 

- Prestationsgrad 

- Examinerade alt. 120p/180hp inom 7 år 

- Doktorandnybörjare som avlagt doktorsexamen inom 5 respektive 8 år 

- Examinerade vid lärosätet som påbörjar studier på forskarnivå 

- Etableringsgrad på arbetsmarknaden 

- Utresande utbytesstudenter 

- Inresande utbytes- och fritt inresande studenter (freemoverstudenter) 

- Disputerade av forskande/undervisande personal 

 

Enligt rektors beslut februari 2018 ska nedanstående indikatorer användas för att följa 

universitetets utveckling inom forskning. Så långt möjligt ska nationella och internationella 

jämförelser göras. Indikatorerna kan justeras eller bytas ut vid behov. Det ska göras en årlig 

uppföljning och analys av indikatorerna som ska sammanställas i en skriftlig rapport. 

Rapporten ska åtföljas av en diskussion i områdesövergripande rådet. Rapporten presenteras 

därefter för universitetsstyrelsen. Följande indikatorer är fastställda; 

- VR-medel, enligt VR:s statistik, för de båda ämnesområdena Humaniora och 

- samhällsvetenskap samt Naturvetenskap och teknikvetenskap. 

- Antal Wallenberg Academy Fellowships 

- Antal ERC-bidrag. 

- Medel från RJ avseende det humanvetenskapliga området. 

- Medel från KAW avseende det naturvetenskapliga området. 

- Som komplement till detta: 

- Antal vetenskapliga publiceringar utifrån DiVA 

- Antal citeringar utifrån Leidenrankningen 
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Förslag till styrelserapportering utifrån tertialrapporter 

I det ovan presenterade årshjulet för universitetsstyrelsens sammanträden är förslag till 

återrapportering till styrelsen utifrån tertialrapporteringen inlagd. Den föreslagna 

styrelserapporten föreläggs styrelsen vid det tredje- (maj/juni) och det femte- 

(oktober/november) sammanträdet under året. Därutöver ges en kort information om utfallet 

per 31 augusti vid universitetsstyrelsens fjärde sammanträde (september) i samband med att 

planeringsförutsättningarna för det kommande budgetåret presenteras. Vid 

universitetsstyrelsen första sammanträde för året (februari) beslutas om årsredovisningen för 

föregående år och i samband med detta ges också en presentation rörande de indikatorer som 

föreslås ingå i styrelserapporten.  

Följande rubriker föreslås ingå i den rapport som föreläggs styrelsen; 

 Sammanfattning 

 

 Resultaträkning 
Kommentarer till resultaträkningens intäkter och kostnader, med särskilt fokus på 

de största kostnaderna, det vill säga personalkostnader inklusive pensioner och 

lokalkostnader. Kommentarer till personalkostnader inkluderar också förändring 

av årsarbetskrafter jämfört med föregående år, per fakultet och personalkategori. 

 

 Balansräkning 
Kommentarer till balansräkningens tillgångar, kapital och skulder, med fokus på 

investeringar, externa medel och myndighetskapital. 

 

 Produktion i förhållande till takbelopp, inklusive prognos 

 

 Ekonomisk prognos 
Efter tertial 1 ett resonemang kring hur årets ekonomiska utfall kan komma att se 

ut. Efter tertial 2 en prognos över ekonomiskt utfall.  

  

 Ekonomiskt resultat (och prognos efter tertial 2) nedbrutet för områden, 

centrala enheter, förvaltning och fakulteter. 

 

Under respektive rubrik ingår kommentarer och analys av resultat. Utifrån om det är resultat 

som avviker görs en fördjupad analys för att klarlägga orsaker. Uppföljningen görs utifrån det 

övergripande målet – ekonomi i balans. 
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