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Uppdrag för Biblioteksstyrelsen  
 
Bakgrund 
Universitetsstyrelsen beslutade 2019-06-18 om ändringar i arbetsordningen för 
Lunds universitet. Ändringarna berörde bl.a. arbetsordningens avsnitt avseende 
biblioteksverksamheten vid Lunds universitet. De ändrade skrivningarna i dessa 
avsnitt innebär att organisationen Lunds universitets bibliotek (LUB) läggs ned 
samt att styrelsen för biblioteksverksamheten, i arbetsordningen benämnd 
Biblioteksstyrelsen, får ett nytt uppdrag med en annan sammansättning. 
Biblioteksstyrelsen är styrelse för Universitetsbiblioteket och har även ett 
övergripande ansvar för den samlade biblioteksverksamheten 
(Universitetsbiblioteket, fakultetsbiblioteken samt de bibliotek som inte tillhör 
någon fakultet) 
 
I arbetsordningen anges att Universitetsbiblioteket leds av en styrelse, 
Biblioteksstyrelsen. I Biblioteksstyrelsen ska ingå en ordförande som utses av 
rektor, Överbibliotekarien, fyra ledamöter från fakulteterna samt två externa 
ledamöter. Ledamöterna från fakulteterna, som ska ha läraranställning, utses av 
rektor efter förslag från fakulteterna. De externa ledamöterna utses av rektor efter 
förslag från Universitetsbiblioteket. Studenterna har rätt att vara representerade 
med två ledamöter. Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). Styrelsen kan utse vice ordförande inom sig. 
 
Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år.  
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt i styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdar-
förordningen (1987:1101). 
 
Förslaget är nu att fatta beslut om Biblioteksstyrelsens uppdrag. 
 
Beslut 
Universitetet beslutar att fastställa uppdraget för Biblioteksstyrelsen enligt 
följande.  
 
Biblioteksstyrelsen ska  
- Vara styrelse för Universitetsbiblioteket 
- Besluta om förslag till total budget för Universitetsbiblioteket efter underlag från      
  Överbibliotekarien 
- Fastställa strategiska planer och årsberättelser för Universitetsbiblioteket. 
- Följa upp arbetet med det löpande riskarbetet inom Universitetsbiblioteket samt      
  fastställa beslut om åtgärder.  
- Utarbeta plan för kompetensförsörjning inom Universitetsbiblioteket. 
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- Samverka med fakulteterna, universitetets särskilda verksamheter, kultur- och  
   museiverksamheten, utbildningsnämnden och forskningsnämnden samt andra  
   universitetsgemensamma organ. 
- Ansvara för strategiska frågor som på grund av sin universitetsövergripande   
   karaktär inte ska beslutas på fakultetsnivå eller på biblioteksnivå. 
- Besluta om övergripande regler som syftar till att ge anställda och studenter  
   likvärdiga och goda förutsättningar vid Universitetsbiblioteket,  

fakultetsbiblioteken och de fristående bibliotek som inte tillhör någon fakultet1. 
 
Detta beslut ersätter tidigare rektorsbeslut rörande uppdrag för biblioteksstyrelsen 
(LS 2012/406).  
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av 
förvaltningschef Susanne Kristensson efter hörande av representant av Lunds 
universitets studentkårer och efter föredragning av utredare Carina Wickberg. 
 
 
 
 
 
Torbjörn von Schantz 
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