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Protokoll strategiska rådet för digitalisering möte den 17:e 
maj 2022 
 
Deltagare 
Hans Wiklund, universitetsdirektör (ordförande) 
Philip Buckland, vicedekan humfak 
Johan Carlsson, IT-ledare ITS 
Kristina Lejon, prodekan medfak 
Gregory Neely, prodekan samfak 
Mikael Sjögren, överbibliotekarie UB 
Therese Strandberg, enhetschef ITS 
Eva Svedmark, föreståndare UPL 
Chatarina Larson, universitetsjurist 
 
Fredrik Georgsson, kvalitetsutvecklare (handläggare) 
 
Per Ragnarsson, budgetchef (föredragande) 
 
Laga förfall 
Sara Sjöstedt de Luna, prodekan, teknat 
Boa Drammeh, kanslichef LH 
 
Protokoll 

1. Presentation och inledning Ordförande hälsar välkommen 
2. Föregående möte Protokollet läggs till handlingarna 
3. Reflektioner 

prioriteringsprocess för 
IT-satsningar 

Rådet diskuterade processen för att prioritera IT-satsningar. 
Över lag anser rådet att processen är relativt tidsödande och 
att det är svårt att ställa verksamheter mot varandra. 
Digitaliseringsrådet anser att de strategiska råden enbart ska 
prioritera IT-satsningar inom sina respektive områden.  

4. Kort information om 
forskningsdata-
hanteringsprojektet 

Ordförande informerar om projektets status. 
Forskningsdatahantering kommer arr fasas in i ordinarie 
budget under 2023. På grund av svårighet att rekrytera 
projektledare har projektet inte fortskridit i planerad takt.  

5. Kort information från ITS Johan Carlsson informerar om arbetet med digitala 
identiteter. 

6. Återkoppling 
budgetförslag 

Budgetchef Per Ragnarsson föredrar budgetförslag och 
budgetprocessen.  

7. Diksussion om målbild för 
M365-arbetet 

Johan Carlsson presenterar arbetet med att införa en digital 
arbetsplats enligt M365. Digitaliseringsrådet diskuterar och 
anser att det är viktigt att  

• införandet följer en realistisk tidslinje 
• utrullningen sker med referensgrupp 
• add-ons till befintliga Office produkter kartläggs och i 

viss mån möjliggörs 
• använda informationskanaler i form av web och 

nyhetssidor 
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8. VP 2023 om digitalisering Rådet diskuterade formuleringar i VP rörande digitalisering. 
Utvecklingen går snabbt och har förändrats från att vara en 
wow-faktor till att vara en hygienfaktor. Rådet anser att det är 
viktigt att digitaliseringsstrategin stöttar det vi vill göra och 
bör därför vara relativt generellt formulerad med grova 
målsättningar.  

 


