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Bengt Wirbäck

2011-03-24

HÖGSKOLAN I GÄVLE

MINNESANTECKNINGAR

Förvaltningsråd
Mötestid: 2011-03-24 kl 9.00-12.00
Närvarande: Gert Dahlkvist, tf förvaltningschef, ordförande
Ulf Forsell, avd för lokal och service
Ulrika Jobs Gunnarsson, ekonom- och planeringsavdelningen
Mona Åkerman, IT-avdelningen
Bengt Wirbäck, personalavdelningen
Johan Ahlgren, kommunikation och samverkan
1. Minnesanteckningar fr möte 2011-03-09
Under punkt 8: ”..lektorat och professurer..”. I övrigt inga synpunkter.
2. Introduktionsutbildning
Diskussion om möjliga förändringar. Bengt återkommer med förslag.
3. Policy om sociala medier
Johan ansvarar för att en arbetsgrupp bildas. I gruppen ska ingå representanter från registraturen,
personalavdelningen, Biblioteket och akademierna. Ärendet rapporteras till FR.
4. Inköp av datorer och telefoner
IT-avdelningen kommer från 2011-04-01 att ansvara för IT - inköp. I detta ingår bl a datorer och
telefoner.
5. Labhuset (hus 45)
Diskussion om hur lokalerna bäst bör användas och hur högskolan kan utveckla en arena för att
stödja samarbetet med det omgivande samhället. En arbetsgrupp ska bildas under ledning av
Joakim Helmbrant. Rapport ska ges till FR under april månad.
6. Kvalitet och Likabehandling
Inget att rapportera.
7. Miljö
Södertörns högskola kommer på besök för att ta del av hur vi genomför interna revisioner med
inriktning på Lokal och service verksamhet.
8. Arbetsmiljö
Diskussion om Förvaltningens medarbetar ska erbjudas friskprofil. Frågan kommer att tas upp igen
vid nästa Förvaltningsråd.
9. HiG´s verksamhetsidé och vision
Gert informerar om det reviderade förslag som ska tas upp i Högskolestyrelsen.
10. Restid utanför arbetstid
Gert informerade om vad som tagits upp vid LSG Förvaltningen. Arbetsgivaren rekommenderar

tills vidare att den inom Förvaltningen som reser utanför flextidens totalram (07:00 18:00) får kompensation för halva restiden som kan adderas till flextiden. Om den resande
arbetar del av eller hela restiden räknas arbetad tid som arbetstid.
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11. Studentcentrum
Rektor har tagit beslut i frågan. En arbetsgrupp, med representanter från företrädesvis STS,
kommer att arbeta vidare med detaljerna kring beslutets genomförande.
12. Rapport från förvaltningschefsmöte i Borås
Gert informerade vad som avhandlats, bl a Servicecenterutredningen om VHS och antagning till
avancerad nivå.
13. RALS
Bengt informerade om det pågående förhandlingsarbetet.
14. Engelskwebb
En arbetsgrupp ska bildas under ledning av kommunikations- och samverkansavdelningen för det
fortsatta utvecklingsarbetet med högskolans engelskwebb.
15. ”Vem är vi?”
Gert informerade om det förslag som Kaisu presenterat. Gert ska be Kaisu att informera
förvaltningens medarbetare vid två alternativa informationstillfällen.
16. Uppsägning av avtal mellan staten och Bonus PressKopia
Gert tar kontakt med förvaltingschefsnätverket för att se om det kan finnas möjlighet till
gemensamt agerande.
17. Idun
Ulf tog upp frågan om ev uppsägning av huset. Rådet rekommenderar att avtalet sägs upp.
18. Campusombyggnad
Ulf kommer att ansvara för att frågan remissbehandlas och tas upp vid LSG-Förvaltning och CSGArbetsmiljö.
19. Ny ordförande i stipendiekommitén
Jonas Kågström kommer att fungera som ordförande från höstterminen.
20. ”Att leda högre utbildningar”
Gert informerade om en konferens arrangerad av SUHF som kommer att genomföras 14-15
november.
21. Verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och planeringsavdelningen studerar olika stödprogram. Erhållet erbjudande från
företaget Infotool lämnas över till Martin W för hantering.
22. Investeringar
Beslut är taget av rektor.
23. Konsulter
Ekonomi- och planeringsavdelningen kommer under året att ta fram en anvisning med stöd av
personalavdelningen.
24. Behov av adm personal vid en akademi
Information från Gert.
25. Funktionsansvar och aktiviteter
Förslag lämnas till Gert senast 2011-03-28.
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26. Samordningsmöte
Nästa möte 2011-04-04. Frågan om jour kring Black-Board- support förbereds av Maivor och
Mona. Möte 2011-04-26 – bl a om studentmottagande. Förslag till övriga ärenden lämnas till Gert.

27. Verksamhetsplanering för Förvaltningen
Diskussion om ett första förslag från Johan. Johan kommer att träffa avdelningscheferna för att
utveckla förslaget.
Planeringsdagar kommer troligen att genomföras i slutet av maj eller början av juni.
28. Nästa möte i Förvaltningsrådet 2011-04-06
Vid mötet 2011-04-20 ska frågorna om revisionsrapport om informationssäkerhet och
e-handelsprojekt tas upp.
För noteringarna
Bengt W

