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Uppdragsbeskrivning för forskningsledare på LHS  
 
Den övergripande inriktningen på forskningsledarens uppdrag är strategisk med fokus på 
utveckling av kvalitet och volym inom forskningen på LHS. Forskningsledaren ingår i 
akademins ledningsgrupp och ska i strategiskt syfte medverka i akademiövergripande 
arbetsuppgifter, främst tillsammans med akademichef, utbildningsledare och 
avdelningschefer. Forskningsledare på LHS arbetar på akademichefens uppdrag och 
ansvarar inför denne för uppdragets fullföljande. Forskningsledaren har det övergripande 
ansvaret för att processer inom miljön görs tydliga, dokumenteras och görs tillgängliga, 
samt för att forskningsmiljöns medlemmar får tydlig information om hur ärenden i miljön 
bereds och beslutas. Forskningsledare på LHS arbetar i nära samarbete med 
forskningsgruppsledarna för de två forskningsgrupperna. Forskningsledarens uppdrag 
omfattar 30 % av heltid. Omfattningen bestäms årligen och uppdraget ska finansieras av 
resurs från gemensam akademi-OH. 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter inom uppdraget som forskningsledare 
 
• Leda arbetet i styrgruppen för forskning. 
• Leda utarbetande, uppdateringar och uppföljningar av forskningsmiljöns 

forskningsstrategi. 
• Tillsammans med utbildningsledaren leda arbetsgruppens arbete med att utveckla 

ämnesövergripande master- och forskarutbildningsprogram. 
• Verka för ökad samverkan mellan forskningsmiljön och det omgivande samhället 

och därmed verka för ökad forskning i samproduktion.  
• Leda arbetet med att bereda beslut för forskningsbudget och fördelning av 

forskningsmedel inom akademin.  
• Årligen utarbeta förslag till budget för forskningsmiljön i samverkan styrgruppen 

för forskning samt akademichef och akademicontroller.  
• Löpande följa upp ekonomin i forskningsmiljön i samverkan med akademicontroller 
• Ansvara för analys och kvalitetsgranskning av underlag inför samtliga former av 

befordringsärenden.  
• Leda processen för uppföljning av aktiviteter i forskningsmiljön. 
• Ansvara för att ta fram underlag till utveckling av forskningsanknytning av 

utbildning inom akademin. 
• Uppmuntra och aktivt stödja utveckling av forskningsmiljöns forskare och 

forskargrupper samt ansökningsskrivande inom forskningsmiljön.  

 


