
Arbetsordning för MultiPark 
 
 
Enligt Lunds universitets riktlinjer för Multipark ska styrelsen fastställa en skriftlig 
arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen har reviderats och kompletterats på 
uppdrag av Multiparks styrgrupp. 
 
 
Styrelse 
MultiParks styrelse utses till största delen av Medicinska fakultetsstyrelsen. Styrelsen 
har samlat ansvar för verksamheten. MultiParks styrelse är beslutför, om mer än hälften 
av antalet styrelseledamöter är närvarande. Vid bedömningen av om styrelsen är  
beslutför ska styrelseledamöter som är jäviga anses som inte närvarande. MultiPark 
följer de jävsregler som Lunds universitet beslutat om rörande strategiska forskningsområden. 
 
Vid omröstning likställs beslut med det som mer än hälften av de närvarande 
ledamöterna röstar för vid sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en 
tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. Beslut får inte fattas i ett ärende, om inte 
styrelsen har fått beslutsunderlag minst en vecka innan styrelsemöte. Beslut kan även 
fattas per capsulam mellan möten. 
 
Koordinatorn är styrelsens ordförande och biträdande koordinator är vice ordförande. 
Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter. 
Styrelsens ordförande ska se till att sammanträden hålls regelbundet och i övrigt när det 
behövs, dock minst två gånger per halvår. 
 
MultiParks styrelse består av elva ledamöter och har mandatperiod om tre år; 
 
Koordinator – utses av rektor 
Biträdande koordinator – utses av rektor 
1 från Göteborgs universitet – utses av Göteborgs universitet 
1 fakultetsledningsrepresentant – utses av fakultetsstyrelsen 
1 hälso- och sjukvårdsrepresentant – utses av fakultetsstyrelsen 
4 externa ledamöter – utses av fakultetsstyrelsen 
2 studeranderepresentanter – utses av doktorandrådet varje år 
 
 
Koordinator 
Koordinator och biträdande koordinator utses av rektor med en mandatperiod på tre år. 
Förslag till koordinator och biträdande koordinator ges av MultiParks styrelse, och 
måste stödjas av dekanus för medicinska fakulteten. Förslaget bereds av styrgruppen 
och bör inledas senast 6 månader innan tid för beslut. Koordinator ska leda 
verksamheten inom MultiPark både vetenskapligt och operativt. Koordinator fattar 
beslut i ärenden som rör den dagliga verksamheten och andra verkställighetsbeslut 
inom givna principer och ramar. Koordinator ansvarar för att MultiPark organiseras och 
bedrivs effektivt och ändamålsenligt samt utvecklas i enlighet med MultiParks 
strategiska plan. 
 
Koordinator ansvarar för att en strategisk plan upprättas och uppdateras, vilket sker i 
samråd med Multiparks styrelse och medlemmar. 
 
Koordinator ansvarar för att lag och förordning samt universitetets och fakultetens 
regler och beslut efterlevs inom MultiPark samt att en korrekt redovisning och 



rapportering av MultiParks verksamhet sker. 
 
Koordinator har befogenhet att fatta beslut i samtliga ärendetyper inom MultiPark vid 
behov av brådskande hantering, s.k. nöddelegation. 
 
Koordinator ska besluta i frågor som berör administrativ personal inom MultiParks 
verksamhet och som är delegerad av berörd prefekt. 
 
Koordinator har tillsynsansvar för att MultiParks samlade administration utförs 
lagenligt, samt att administrationen utförs rationellt (inklusive utrustning och lokaler) 
och med hög kvalitet genom att leda och fördela arbete bland administratörerna. Inom 
av styrelsen givna ekonomiska ramar beslutar koordinatorn om MultiParks 
organisation, arbetsformer samt föreslår anställning av personal. 
 
Koordinator har (efter delegation från prefekt) behörighet att godkänna 
beställning/anskaffningsbeslut och attestera leverantörsfaktura för utgifter som 
belastar MultiParks kostnadsställe. 
 
Koordinator har ett övergripande ansvar för utbildningsverksamheten inom MultiPark. 
 
Koordinator beslutar kring detaljer och ekonomiska förutsättningar för gäster som 
inbjuds att besöka verksamheten på MultiParks bekostnad. Vidare beslutar koordinator 
på delegation om reseanslag för doktorander. Delegationsbeslut redovisas på 
nästkommande styrelsemöte. 
 
Biträdande koordinator fullgör koordinators ansvar och arbetsuppgifter när denne inte 
är tillgänglig samt arbetsuppgifter enligt den interna arbetsfördelning koordinatorn och 
biträdande koordinatorn kommer överens om. 
 
 
Styrgrupp 
Koordinator ska inrätta styrgrupp samt kan utse rådgivande och beredande 
arbetsgrupper och referensgrupper för särskilda uppgifter. Koordinator beslutar över 
sammansättningen av dessa grupper. 
 
MultiParks styrgrupp består av upp till tio ordinarie medlemmar; koordinator, 
biträdande koordinator, en representant från var och en av MultiParks arbetsgrupper 
(working groups). Varje representant har även en ersättare. Representanter och 
ersättare utses av respektive arbetsgrupp. Mandatperioden för representanter och 
ersättare är tre år, med möjlighet till förlängning. 
 
Styrgruppen utgör stöd för koordinator och biträdande koordinator i ledningen av 
MultiPark. Styrgruppen bereder ärenden av övergripande karaktär samt samordnar 
arbetsgruppernas arbete. Vidare ska styrgruppen ges möjlighet att diskutera framtagen 
budget innan denna behandlas av styrelsen, se separat beskrivning av budgetprocessen. 
 
Styrgruppen ska sammanträda minst tre gånger per halvår eller sex gånger per helår. 
Koordinator ansvarar för att agenda och underlag skickas ut 1 vecka innan 
sammanträde. Sammanträden leds av koordinator. Protokoll i form av 
minnesanteckningar ska föras av adjungerad administratör eller annan av mötet utsedd 
person. Styrgruppen har en rådgivande funktion till koordinator och styrelse. 
Styrgruppen bör sträva efter att konsensus föreligger vid rekommendationer. Vid 
oenighet tar koordinator beslut om vilka rekommendationer som ska ges till styrelsen. 
 
Arbetsgrupper (Working groups) 



MultiParks arbetsgrupper är tematiskt indelade i enlighet med de uppsatta målen i 
MultiParks strategiska plan. Arbetsgruppernas antal och inriktning beslutas av styrelsen 
vid varje ny mandatperiod. Arbetsgrupperna har två sammankallande representanter. 
Dessa ansvarar för att gruppens medlemmar aktivt deltar i arbetet. För att gå med i en 
arbetsgrupp kan man kontakta de två sammankallande representanterna. 
 
 
Medlemmar 
Forskargrupper och enskilda forskare som önskar ingå i MultiPark kan ansöka om 
medlemskap. Krav för medlemskap är aktiv forskning inom området neurodegenerativa 
sjukdomar enligt MultiParks strategiska plan. Medlemskapstiden är 3 år och kan förnyas på begäran 
(via e-post till MultiParks administration). Vid inval måste blivande medlem vara professor, docent, 
lektor eller biträdande universitetslektor.  
 
För att ansöka om medlemskap ska forskaren skicka ett kort brev till koordinatorn där man uttrycker 
sitt intresse i att vara involverad i MultiParks aktiviteter, och ange namnen på två seniora forskare 
inom MultiPark som referens (referenser krävs inte vid medlemskapsförnyelse). I brevet ska sökanden 
också ange till vilken av MultiParks arbetsgrupper han/hon vill vara affilierad till. Ansökningsbrevet 
ska skickas till koordinatorn via e-post, med ett kort CV som inkluderar (utvalda) publikationer från 
de senaste 10 åren. Ansökningar om medlemskap behandlas vid nästkommande styrgruppsmöte, där 
nya medlemmar kommer att antas via majoritetsröstning. 
 
Som huvudregel ska personal som knyts till verksamheten inom MultiPark ej vara 
personalförtecknade vid det strategiska forskningsområdets kostnadsställe. Prefekt kan 
medge undantag från huvudregeln för teknisk/administrativ personal. Rekryteringar 
ska ske enligt gällande regelverk och rutiner. 
 
Forskargruppledare ska årligen lämna in en förteckning på personal som ingår i 
forskargruppen. Sammanställning sker av administratör i MultiPark. 
 
 
Associerade	medlemmar		
Associerat	medlemskap	kan	beviljas	till	seniora	forskare	och	personer	med	relevanta	
kvalifikationer	som	är	intresserade	av	aktiviteterna	i	MultiPark	men	som	antigen	saknar	meriter	
av	aktiv	forskning	inom	neurodegenerativa	sjukdomar	eller	inte	ämnar	delta	i	någon	av	
MultiParks	arbetsgrupper.	
	
För	att	ansöka	om	associerat	medlemskap	ska	personen	skicka	en	kort	intresseansökan	till	
koordinatorn,	och	antigen	bifoga	ett	kort	CV	(se	ovan)	eller	URL	till	sin	webbsida	(eller	till	en	
uppdaterad	Orcid-ID),	Associerade medlemmar antas av MultiParks koordinatorn utan något formellt 
omröstningsförfarande inom styrgruppen. 
 
 
Budgetprocess 
Budgetprocessen för MultiPark går i takt med fakultetens arbete med budget. Arbetet 
organiseras kring en årsklocka enligt tabell 1. 
 

Tabell	1.	Årsklocka	budgetarbete	MultiPark	

	

När	 Vad	 Hur	

1:a	styrelsemötet	(≈feb)		 Bokslut	presenteras	och	
förutsättningar	för	nästa	

Välarbetat	underlag	till	
styrelsen	och	presentation	av	
koordinator	eller	någon	av	



årsbudget	baserat	på	bokslut	
diskuteras	

denne	utsedd.	Diskussion	om	
inriktning	och	strategi	för	
kommande	äskanden	

Feb-April	 Strategiska	överväganden	
från	nätverket	inkommer.	
Info	om	budget	från	LUs	
styrelse	och	Med	fak	

Rapport	om	förra	årets	
resultat	till	Med	fak	

Koordinatorer	och	styrgrupp	
bereder	och	vid	behov	
aktiveras	arbetsgrupper	i	god	
tid	och	med	tydlig	deadline.		

2:a	styrelsemötet	(≈april)	 Styrelsen	beslutar	om	
riktlinjer	för	årets	äskanden	

Riktlinjerna	sprids	i	
nätverket	och	äskanden	
förbereds.	

Maj-Aug	 Koordinator,	vicekoordinator	
och	styrgrupp	tar	fram	ett	
utkast	för	allokeringar	

Ett	antal	möten	med	
styrgruppen.	Förankring	ska	
ske	i	arbetsgrupperna.	

Aug-Sep	 Utkastet	ska	delges	
medlemmar	i	MultiPark	för	
synpunkter	

Utkastet	presenteras	
elektroniskt	och	kan	
diskuteras	vid	ett	möte	

3:e	styrelsemötet		

(≈sep-okt)	

Information	om	
budgetarbetet	

Koordinator	informerar	
styrelsen	om	förslag	för	
budget.	Styrelsen	ska	ge	
återkoppling	och	kan	föreslå	
ändringar	av	de	
prioriteringar	som	gjorts.	

4:e	styrelsemötet	(≈dec)	 Budgetbeslut	 Budgetbeslut	för	kommande	
år	tas	av	styrelsen.	

	

	

 


