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2013-02-13
MINNESANTECKNINGAR - FÖRVALTNINGSRÅDET

Mötestid:
2012-02-13 kl 10.00-12.10
Mötesplats: Förvaltningschefens tjänsterum, Oden plan 4.
Närvarande: Elisabeth Daunelius, förvaltningschef, ordf.
Fredrik Gunnarsson, tf ekonomichef
Ulf Forsell, avdelningschef för lokal och service
Johan Ahlgren, kommunikationschef
Maria Strand, vik studieadministrativ chef
Patrik Carlsson, IT-avdelningen
Bengt Wirbäck, senior advisor, sekr
Frånvarande: Jan Holmström, tf personalchef
Mona Åkerman, IT-chef

1. Presentation av Fredrik Gunnarsson, tf ekonomichef
Fredrik informerade om vilka förbättringsområden han ser bör prioriteras.
2. Föregående minnesanteckningar (23 januari)
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna.
3. Kundanpassade öppettider – hur fungerar det?
Diskussion om hur vi bättre kan anpassa öppettider och tillgänglighet. Mia
kommer att hålla i ett arbetet för bättre samordning.
4. Intranätet – hur kan vi använda det för att arbeta mer effektivt?
Diskussion om hur kan vi lättare kan nå ut med information till berörda
grupper? Ev behövs utbildning för specialistfunktionerna.
5. Chattfunktion
Mia tar upp möjligheten att chatta med olika studentgrupper. Johan kommer
att söka lösning för att Studentservice ska få pröva arbetssättet. Det är också
möjligt att öka användningen av chatt internt hos medarbetarna.
Johan har tidigare tagit upp behovet att använda sociala medier, Facebok,
You Tube och Tvitter, för att sprida nyheter och kommunicera externt. Även
möjligheten att använda blogg lyfts fram för information både internt och
externt. Johan tar upp dessa frågor i ledningsgruppen.
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6. Webredaktörer
Det är problem att få uppdragen att fungera. I en slimmad organisation är det
svårt att få utrymme i anställningen för dessa uppgifter. Johan kommer att se
över hur detta bäst kan lösas i framtiden.
7. Nya Ladok
Mia tar upp frågan om införandet är tillfälle för verksamhetsförändring eller
byte av system? Införandet kommer att påverka många olika rutiner.
Systemet kommer att levereras sent 2014. Elisabeth, Mona och Mia ska
diskutera frågan vidare. Utkast till projektplan bör vara klar före sommaren.
8. Driftstörningar IT
Arbete pågår för att minska riskerna för framtida störningar. Frågan om att
införa jour vid IT-avdelningen togs upp.
9. Rekrytering av avdelningschefer
Formulering av annonser pågår.
10. Övriga frågor
-

Ekonomisk uppföljning inom Förvaltningen
Elisabeth och Fredrik kommer att träffa samtliga avdelningschefer vid
Förvaltningen för att gå igenom ekonomin vid de olika avdelningarna.

-

Verksamhetsuppdrag för 2013
PM från rektor gås igenom. Diskussion om innehållet.

Nästa möte äger rum 13 mars kl: 10.00–12.00

För noteringarna

Bengt Wirbäck

