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Uppdrag till Universitetsbiblioteket 
 
Bakgrund 
Den 9 maj 2018 beslutade rektor att ge tillförordnad universitetsbibliotekarie Eva 
Nylander i uppdrag att, i samråd med biblioteksstyrelsens ordförande, vicerektor 
Bo-Anders Jönsson, ta fram ett förslag till ett definierat uppdrag för 
Universitetsbiblioteket. I uppdraget ingick även att se över uppdraget från 2012 för 
styrelsen för Universitetsbiblioteket och biblioteksnätverket (LUB) i förhållande 
till Arbetsordning för Lunds universitet. Förslaget till uppdrag, i form av en 
rapport, lämnades till rektor i oktober 2018. I rapporten återfanns bland annat ett 
preciserat uppdrag för Universitetsbiblioteket, förändrat uppdrag för 
biblioteksstyrelsen, ett avskaffande av LUB som organisation, ett förslag på ett nytt 
samarbetsforum samt en delvis ny roll och titelbyte för Universitetsbibliotekarien. 
Efter en beredning av förslagen genom bland annat en remissrunda och 
diskussioner i rektors ledningsgrupp har förslagen justerats efter inkomna 
synpunkter.  
 
Förslaget är nu att fatta beslut om uppdrag för Universitetsbiblioteket. 
 
Beslut 
Universitetet beslutar att fastställa uppdraget för Universitetsbiblioteket enligt 
följande. 
 
Universitetsbiblioteket ska  
- vara en universitetsgemensam resurs och en del av universitetets infrastruktur  
   samt samverka med övriga bibliotek vid Lunds universitet 
 
- samverka med det omgivande samhället och medverka i lokala, nationella och 
internationella samarbeten för att utveckla och förbättra verksamhet och service 
 
- administrera och tillgängliggöra Lunds universitets samtliga e‐resurser (databaser, 
e-tidskrifter och e‐böcker). Häri ingår att administrera finansiering, inköp, 
licenshantering och användningsstatistik 
 
- äga, förvalta och utveckla biblioteksrelaterade IT‐system enligt Lunds 
universitets förvaltningsmodell och, inom ramarna för systemförvaltningen, 
ansvara för utbildning och support 
 
- äga och/eller förvalta samt utveckla system för att stödja och utveckla den 
vetenskapliga kommunikationen vid Lunds universitet och, inom ramarna för 
systemförvaltningen, ansvara för utbildning och support 
 
- stödja universitetet med expertis i frågor som rör Open Access, bibliometri och 
forskningsdata 
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- ansvara för administrationen av de samarbeten som rör de universitets-   
gemensamma delarna av biblioteksverksamheten 
 
- ta emot, tillgängliggöra och bevara det nationella reservexemplaret för samtid och 
framtid 
 
- förvärva, tillgängliggöra och bevara handskrifter, äldre tryck, specialsamlingar 
och arkiv 
 
- verka för att digitalt tillgängliggöra bibliotekets fysiska samlingar 
 
- organisera och förvalta depåer för tryckt material för biblioteken vid Lunds 
universitet 
 
- tillhandahålla anpassad biblioteksservice i form av öppna samlingar och fysisk 
och digital informationsservice 
 
- erbjuda en funktionell och attraktiv publik studie‐ och forskningsmiljö med 
läsplatser och grupprum 
 
- ingå i Lunds universitets kultursamverkan 
 
 
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 
   Carina Wickberg  
   (Universitetsledningens kansli) 
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