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Minnesanteckningar från Förvaltningsrådet
Tid: 3 juni 2010, kl 09:30-11:40 Plats: Eva Fors arbetsrum i Oden.
Närvarande: Eva Fors, Ulf F, Mona Å, Johan A, Bengt W, Gert D, Hans-Gunnar J (del av
mötet), Liza Bratt (punkt 1)
1. Jämställdhet
Liza B informerar om och går igenom likabehandlingsplanen. Gruppen konstaterar att det
är angeläget att planen integreras i verksamheten på ett mer påtaligt sätt och att planen
efterlevs. Inför 2011 års revidering tas en bred diskussion kring planen upp tidigt på
hösten 2010 med bl a förankring i chefsmötet. Vid dagens möte konstateras att
Strategigruppens hemsida är i behov av revidering och utveckling. Liza och Fredrika får i
uppdrag att se över densamma. I sammanhanget noteras även att en temadag om
funktionshinder kommer att hållas i oktober 2010.
2. Minnesanteckningar
Vid genomgången av f g anteckningar lyfts särskilt två frågor fram. Semesterplaneringen,
där möjlighet finns att förordna tjänsteförrättande chef samt den miljöutbildning som var
tänkt i samband med dagens gemensamma aktiviteten för förvaltningen. P g a den f n, för
många enheter, höga arbetsbelastningen har aktiviteten ställt sin och utbildningen flyttats
fram i tiden. I övrigt läggs anteckningarna till handlingarna.
3. Miljötelefonpolicy
De tidigare framtagna anvisningarna för mobiltelefoni får gälla t v (kanslibeslut 10-1001/08).
4. Ny televäxel
Det är nu beslutat om inköp av ny televäxel. Nuvarande växel är gammal, otidsenlig och det
är svårt med underhåll och ersättningsdetaljer. Vid bytet är det viktigt att beakta de aspekter
om tillgänglighet som angivits i tillgänglighetsplanen och de som lyfts fram av Handisam.
5. Almedalsveckan
Högskolan kommer att delta vid Almedalsveckan den 6 juli. Detta sker på tre sätt:
- Seminarium. ”Högskolans vägval – närhet, bredd och profilering – en möjlig
kombination?
- Debattartikel i lokala media i högskolornas primära upptagningsområden som
undertecknas av samtliga deltagande högskolors rektorer.
- Intervjuundersökning bland företrädare för lokalt näringsliv och lokala politiker på
respektive orter om högskolornas betydelse i sitt lokala sammanhang (via Synovate).
6. Organisationsutvecklingen
Träffar har hållits med facken i CSG-arbetsmiljö kring de frågor som finns i organisationsrapporten samt pensionslösningar. Man är överens om att använda de upptagna verben, vilka
ökar tydligheten. En ambition är också att korta texterna i rapporten. En intern arbetsordning
får komplettera med detaljerna och en sådan även bör finnas på akademierna. Fortsatt
översyn kommer att ske vad beträffar IT, Studentcentrum och akademiernas bemanningstablåer. För Förvaltningen ska bemanningstablåerna ses över och texterna om avdelningarnas
uppgifter koncentreras.
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7. Lokaler
Förestående omflyttningar får vänta tills efter sommaren.
8. Arbetsmiljö
- Huvudskyddsombudet har initierat en arbetsmiljöenkät till akademierna. Frågan
återkommer.
- Den 9 september genomför DGA-gruppen en högskolenära trivselaktivitet.
- Personalutflykten den 2 juni fungerade bra och som det uppfattades var deltagarna
överlag nöjda.
9. Kvalitet
Inget att rapportera.
10. Miljö
Rådet för hållbar utveckling kommer att ta fram en modell för redovisning av miljömål.
Vi avvaktar detta arbete innan avdelningsvisa miljömål tas fram inom Förvaltningen.
11. Övriga frågor
- Mona har börjat jobba med projektet avseende övergång till ett elektroniskt dokumentoch ärendehanteringssystem.
- G-mail. Mailsystemet för studenter kommer att bytas. Med detta följer en rad faciliteter.
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