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HÖGSKOLAN I GÄVLE

MINNESANTECKNINGAR

Förvaltningsråd
Mötestid: den 9:e mars 2011, kl 9.00-14.00
Närvarande:

Gert Dahlkvist, t f förvaltningschef, ordförande
Ulf Forsell, avd f lokal och service
Ulrika Jobs Gunnarsson, ekonomi- och planeringsavdelningen
Bengt Wirbäck, personalavdelningen
Mona Åkerman, IT-avdelningen

1. Minnesanteckningar från f g möte (23 februari)
Inga synpunkter. Läggs med godkännande till handlingarna.
2. HiGs vision och verksamhetsidé - remissvar
Rådet går igenom den sammanställning över inkomna remissyttranden som föreligger. Diverse
synpunkter har inkommit, från stort till smått. Noteras samstämmighet kring att materialet bör vara
kortfattat och kärnfullt samt att årtal inte bör vara angivet. Gert skriver ett svar och återkommer till
övriga för synpunkter innan svaret lämnas in.
3. Policy sociala medier
Punkten tas vid senare tillfälle då Johan A är närvarande.
4. Engelsk Webb
”Direktiv” finns om att våra hemsidor ska översättas till engelska. Varje avdelning tar sig an detta och
hanterar respektive sidor ”efter egen förmåga” och bedömt behov.
5. Bevakning av beslut/uppdrag
Förteckning över uppdrag, beslut etc från olika organ (FR, LSG-Förvaltning, CSG-Arbetsmiljö m fl)
under 2011 hade tagits fram av Gert. Rådet går igenom materialet. Kompletteras med rubriker för
”Riksrevision”, ”Extern miljörevision” samt ”ledningsgrupp”.
6. Funktionsansvar - prioritering
Ett diagram i skissform över förvaltningens funktionsansvar föreligger. Diskussion kring vad
förvaltningens funktionsansvar skall innefatta. Noteras att det föreligger viss begreppsförvirring
funktionsansvar vs samordningsansvar. Funktionsansvar LoS avseende lokaler finns idag inte upptaget
i materialet, men skall inarbetas. Konstateras att delar i processen bör ytterligare klarläggas.
Digitalt underlag översänds från Gert till övriga.
- Var och en skriver ner sin definition av begreppet funktionsansvar och mailar det till Gert senast
21/3.
- Var och en lägger in sina tänkta aktiviteter under året i diagrammet och mailar det till Gert senast
25/3.
7. Självserviceportal
IT har erhållit medel för att under året utarbeta självserviceportal. Anställda skall härvid kunna beställa
tjänster på intranätet i flöde via beslutsfattare avseende i första hand programvaror. Frågan tas upp på
nästkommande samordningsmöte.
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8. Digital ansökan
IT har tagit fram förslag på utformning. Alla tjänster utom lektorat skall framgent sökas via formulär
på nätet. Arbetet fortskrider nu med bl a utformning av blanketter. Projektet sannolikt klart för
lansering under första halvåret.
9. Kvalitet
Inget aktuellt att avhandla.
10. Likabehandling
Minnesanteckningar från senaste mötet med Strategigruppen för lika villkor genomgicks och finns
inom kort tillgängligt på hemsidan. Samtliga avdelningar bör planera för sammanträffande med
jämställdhetssamordnare vid minst ett tillfälle per år. Samordnaren bör komma ett par gånger per år till
förvaltningsrådet. Vid akademierna finns utsedda personer som handlägger likabehandlingsfrågor.
11. Miljö
Inget aktuellt att avhandla
12. Arbetsmiljö
Punkter från senaste möte i CSG-Arbetsmiljö gicks igenom. Protokoll finns inom kort tillgängligt på
hemsidan.
13. Rapporter
Två stycken lokala webbredaktörer är utsedda för Förvaltningen. Lena Fernstedt på Schema och
tentamen respektive Helen Karlsson på Kontakttorget.
14. Övriga frågor
-Disciplin kring tider. Diskussion kring disciplinen bl a avseende inlämnande av remissvar, uppsatta
tider för handläggning mm där bättring önskas. Viktigt att ha dialog med ”uppdragsgivare” om
aktuella tider inte upplevs som realistiska.
-Restid utanför flexen. Ärendet tas upp vid LSG-Förvaltning för att få större tydlighet och
gemensamma regler.
-RALS. För närvarande många kontakter mellan parterna, där diskussionerna främst rör perioder och
utrymme. Bengt W sammanfattar läget och återkommer.
- Avdelningscheferna ska lämnas in tidrapporter varje månad till FC.
- Nästa möte är den 24 mars. På agendan bl a introduktionsutbildning och IT-inköp
15. Verksamhetsplan
Avseende verksamhetsplan för Förvaltningen. Gert D och Johan A tar fram förslag utifrån tidigare
material. Diskuteras vidare på mötet den 24/3. Ambition att besluta kring Förvaltningens
verksamhetsplan den 6/4.
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