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Minnesanteckningar
Förvaltningsråd

Förvaltningsrådet
Tid:
Onsdagen den 9 februari 2011
kl 09.00-11:15
Plats:
FC tjr Oden plan 4
Närvarande: Mona Åkerman, Johan Ahlgren och Gert Dahlkvist.
Adj: Martin Wagner och Maria Åstrand Swenneke

Dagordning
1. Föregående minnesanteckningar (27:e januari)
Inga synpunkter framfördes
2. Budget 2011 förvaltningen
Martin Wagner informerade om fastslagen budget för förvaltningens
olika avdelningar. Budgeten innehåll betydlig högre äskanden än vad
det fanns utrymme för. Avdelningscheferna kan, om de så önskar, ta
kontakt med Maria Rönnbäck för att få hjälp med sin budget för
avdelningen. Beslut om särskilda åtgärdsmedel (äskat 28-30 milj) 14
miljoner kommer inom kort. Beslut om investeringsbudget kommer
också inom kort.
3. Kvalitet
Uppföljning av 2010 års kvalitetsarbete – Gert har skickat in
förvaltningens redovisning till Barbro Thurberg. Materialet kommer
sannolikt att bearbetas ytterligare.
4. Likabehandling
Årets första möte med strategigruppen för lika villkor äger rum på
fredag
5. Miljömål
Maria Swenneke informerade om förslaget till miljömål för
förvaltningen. Vi diskuterade dessa och gjorde en del förändringar.
Johan respektive Mona skickar förslag till formulering till Gert senast
på fredag kl 13. Målen sänds sedan in till miljöansvarig. Path och
Maria inbjuds till ett senare förvaltningsråd för att gå igenom
rutinerna för rapporteringen i dessa frågor.
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6. Arbetsmiljö
Kaisu och Agneta har skrivit en rapport som heter ”Vem är vi - en
studie av kollektiva värdering.” Gert skickar ut den till
förvaltningsrådet.
7. Övriga frågor
Inför VP dagen. Johan håller i en övning och formulerar frågor med att
ta fram ett
Syfte för förvaltningen
Mål för förvaltningen
Syfte och mål för de 6 olika avdelningarna.
Biblioteket anser att deras kopieringskostnader är för höga. IT-chefen tar
kontakt med bibliotekschefen i frågan.
Samordningsmöte – inför nästa gång har vi ett konkret förslag till ämne
som rör samtliga inblandade. Studentintroduktion/-mottagning i vid
mening.
Lärarbloggar. IT-avdelningen har fått en förfrågan om att drifta ett
system för ”lärarbloggar”. Extern och intern kommunikation är en fråga
för kommunikationsavdelningen. Mona har meddelat att de ska ta
kontakt med kommunikationsavdelningen.
Nästa möte (23 februari)
Efter detta möte träffar vi företaget Peyron Rekryterings AB kring
förvaltningschefsrekryteringen.

Vid datorn satt Mona Åkerman
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