
Sida 1 av 4 

Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Wrangel, Biskopsgatan 5, Telefon 046-222 44 90, E-post 
carina.wickberg@rektor.lu.se   

BESLUT 

Diarienummer  
STYR 2021/1913 

2021-0 -

Rektor 

Föreskrifter för Lunds lasercentrum 
(LLC) 
Fastställda av rektor 2021-09-23.  

Lunds universitet fastställer följande föreskrifter med stöd av 2 kap. 
5§ högskolelagen (1992:1434). Ärendet har varit föremål för 
förhandling enligt MBL 19§ 2021-09-21. 

Bakgrund 
Lunds lasercentrum är inrättat av rektor 1995-03-28, dnr I A 1 
2308/95, med ursprungliga föreskrifter med samma datum. 

Föreskrifterna har tidigare reviderats 2001-11-01, dnr I A 9 5431/2001 
samt 2009-04-16 (dnr LS 2009/247) på grund av ändrade 
organisationsförhållanden. Ytterligare förändringar i organisation och 
forskningsinriktningar är bakgrunden till föreliggande reviderade 
föreskrifter för centret. 

Organisatorisk placering 
Lunds lasercentrum är inrättat vid Lunds universitet av rektor med 
ekonomisk och administrativ placering vid Lunds Tekniska Högskola. 

Syfte 
Lunds lasercentrum är en organisation för samverkan mellan följande 
enheter inom Lunds universitet: 

- avdelningen för atomfysik inom fysiska institutionen,
- avdelningen för förbränningsfysik inom fysiska institutionen,
- avdelningen för kemisk fysisk inom kemiska institutionen,
- avdelningen för synkrotronljusfysik inom fysiska institutionen,
- Lunds universitets medicinska lasercentrum (LUMLAC)
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Utöver dessa enheter kan, för Lunds lasercentrum relevanta forskare 
eller forskargrupper vid Lunds universitet, exempelvis vid MAX IV-
laboratoriet, anslutas till centret efter beslut av centrets styrelse. 

Rektor kan besluta om att ytterligare enheter kan tillkomma. 

Uppdrag 
Lunds lasercentrum ska samverka med de berörda avdelningarna och 
LUMLAC och främst svara för följande uppgifter: 

- koordinera forskning, utbildning, innovation och samverkan
inom områdena laser, optik spektroskopi och ljus-
materieväxelverkan vid Lunds universitet, och speciellt
stimulera tvärvetenskaplig sådan,

- utgöra bas för nationella och internationella nätverk, samt
utgöra basorganisation för ansökningar av övergripande natur
till EU och andra större organisationer samt fördela medel som
inkommer som resultat av ansökningar,

- utveckla kurser på grund-, avancerad- och forskarutbildnings-
nivå inom området,

- anordna regelbundna gemensamma kollokvier av hög kvalitet,
till vilka inbjuds föredragshållare av hög internationell klass,
samt andra aktiviteter såsom seminarier, konferenser, och
sommarskolor,

- svara för information och kommunikation inom centrets
verksamhetsområde.

Styrelse 
Lunds lasercentrum leds av en styrelse som ska vara sammansatt på 
följande sätt: 

Fyra ledamöter som utses av rektor på förslag av styrelsen för Lunds  
Tekniska Högskola 
Tre ledamöter som utses av rektor på förslag av naturvetenskapliga 
fakultetsstyrelsen 
Två ledamöter som utses av rektor på förslag av medicinska  
fakultetsstyrelsen  
En ledamot som representerar de studerande. Studentrepresentanten 
utses i den ordning som stadgas i 7§ studentkårsförordningen 
(2009:769). 
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En ledamot som utses av personalorganisationerna. Företrädaren utses  
på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 

För varje ledamot utses en personlig suppleant. 

Rektor utser styrelsens ordförande inom eller utanför kretsen av 
ledamöter enligt ovan. 

Fakultetsstyrelserna ska beakta att de berörda samverkansparterna  
blir representerade i styrelsen. 

Mandatperioden för styrelsens ledamöter är tre år utom för  
studentrepresentanten, för vilken mandatperioden är ett år. 

Styrelsens uppgifter 
Styrelsen har i relevanta delar det ansvar och de uppgifter som 
ankommer på institutionsstyrelser enligt gällande arbetsordning för 
Lunds universitet.  

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten, anger 
närmare riktlinjer för denna, fastställer årlig budget och 
verksamhetsrapport. 

Föreståndare  
Under styrelsen leds verksamheten av en föreståndare. Rektor utser 
föreståndare för Lunds lasercentrum. Föreståndaren ska vara anställd 
vid universitetet och fullgöra föreståndarskapet som ett uppdrag inom 
sin tjänst.  

Föreståndaren är huvudföredragande i styrelsen.  

Föreståndaren har i relevanta delar de uppgifter och ansvar som  
ankommer på prefekt enligt gällande arbetsordning för Lunds 
universitet. 

Personal 
Vid Lunds lasercentrum får personal inte förtecknas. 



Sida 4 av 4 

Administration  
Administrationen av Lunds lasercentrum handhas av avdelningen för 
atomfysik inom fysiska institutionen. 

Finansiering 
Kostnaderna finansieras i samråd av de deltagande institutionerna/ 
avdelningarna eller fakulteterna, eller av andra medel som centret 
disponerar. 

Rapportering  
Lunds lasercentrum ska årligen, senast den 31 januari, inkomma med 
en rapport (inklusive medlemslista) rörande verksamheten till rektor 
(via rektor@rektor.lu.se) samt till de fakulteter som är representerade i 
styrelsen för centret. 

Ändring av föreskrifterna  
Ändringar i dessa föreskrifter fastställs av rektor efter förslag från 
eller hörande av styrelsen för Lunds lasercentrum.

Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-09-23 och ersätter tidigare  
föreskrifter beslutade 2009-04-16 (Dnr LS 2009/247).  


