2011-10-31
MINNESANTECKNINGAR – FÖRVALTNINGSRÅDET

Mötestid:
2011-10-27 kl 09.00-11.15
Mötesplats: Förvaltningschefens tjänsterum
Närvarande: Gert Dahlkvist, tf förvaltningschef, ordförande
Mona Åkerman, IT-avdelningen
Ulrika Jobs Gunnarsson, ekonomi- och planeringsavdelningen
Bengt Wirbäck, personalavdelningen
Kent Henriksson (pkt 5)
1. Föregående minnesanteckningar (5:e oktober)
Läggs till handlingarna.
2. Verksamhetsplan och budget
Förvaltningschefen tar fram förslag till gemensam verksamhetsplan för
Förvaltningen, vilket ska vara klart under november. Utgångspunkten är
avdelningarnas planer. Arbete med den högskoleövergripande
verksamhetsplanen pågår.
3. Nytt system för VFU
Arbete pågår vid LUN. Nuvarande system kommer att ersättas med nytt
system.
4. Medarbetarundersökning
Information har gått ut till cheferna, vilken ska vidarebefordras till
medarbetarna. Det praktiska arbetet efter enkäten kommer att genomföras
efter årsskiftet.
5. Skadegörelse i hus 51
Kent Henriksson informerar om att skadegörelse har ökat på senare tid.
Extra bevakning har ej gett något resultat. Hus 51 kommer att stängas
nattetid (för studenter) och information kommer att ges via internet och mail
(till medarbetare i hus 51).
6. Mötes- och resepolicy
Arbete pågår för att ha ett dokument färdigt till årsskiftet.
7. Introduktion av förvaltningschef
Utöver den introduktion som Gert kommer att ge kommer introduktion att
behövas om Förvaltningens olika delar.
8. Uppföljning av uppdrag och beslut
Lista gås igenom. Den omfattar nu enbart rådets möten och där hanterade
frågor.
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Tidrapporter ska lämnas från avdelningschefer vid förvaltningen. Vi är överens om att det är möjligt att föra över plussaldo över 50 timmar till nästa år.
9. Besök av revisorer
Ulrika informerade om synpunkter från revisorerna.
10. Årsplan
Ambitionen är att den ska vara klar före årsskiftet.
11. Organisatorisk förändring vid STS
Ny enhet skapas formellt från årsskiftet, men i realiteten från november. Den
benämns ”Tentamen, schema och stipendier”. Gert har skrivit kanslibeslut.
12. Rektorsbesök vid Förvaltningen
Rektor kommer att besöka Förvaltningen 28 oktober och 8 november.
Information om besöket har sänts till alla via mail. Lokal för den 8
november meddelas senare via Lena.
13. LSG-Förvaltningen
På försök kommer LSG för Förvaltningen, UFK och Biblioteket att
samordnas. Rådet ser det som lämpligt att detta sker från 2012.
14. CSG-Arbetsmiljö
Gert rapporterar.
15. Uppföljning av förvaltningsmöte/”visionsdag”
Information ska läggas ut på intranätet, vilket Johan A får som uppdrag.
Redovisning om det fortsatta informationsarbetet ges vid nästa
Förvaltningsråd.
16. Ledningsgruppens genomgång av HiG´s miljöarbete
Återstående aktiviteter ska genomföras.
17. Konditionsjakten – Previa
Ej aktuellt med deltagande.
18. Julbord och julklapp
Kommer att diskuteras vid nästa samordningsmöte. Man ser en fördel med
ett gemensamt ställningstagande.
19. Kvalitetsindikatorer
Förvaltningen förväntas delta i arbetet med kvalitetsindikatorer (berör
Personalavdelningen och Ladokansvarig).
20. Nästa möte
…..är den 16 november.

För noteringarna
Bengt Wirbäck
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