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 Ärende Anmärkning 

1   Caroline Sjöberg 

RADON 171120. 
Bilaga p 1. 

2  Uppföljning särskilda satsningar Carina Henningsson och Carl Larsson 
informerar om uppföljningar av särskilda 
satsningar per juni, respektive november 
månad 2017 som beskriver kortfattat 
genomfört arbete och aktuellt läge avseende 
prioritering eller uppdrag. Dokumentet är 
begränsat till enbart de mål/uppdrag där 
enheter inom universitetsförvaltningen är 
rapporteringsansvarig.  

 
Förslag. 
Bilaga p 2. 

3  Regler för terminstider Carl Larsson informerar om förslag på 
revidering av reglerna innebärandes i 
huvudsak genomförd för att anpassa 
styrdokumentet till mallen för 
universitetsgemensamma styrdokument 
samt att förtydliga vad som ska gälla 
angående Hälsa på Campus. Gruppen enas 
om att förslaget kan gå till beslut efter 
årsskiftet. 

Underlag. 
Bilaga p 3 A-B. 

4  Studenthälsan Helena Lindvall informerar om 
Studenthälsans uppdrag och arbete. 
Gällande kö- och väntetider är de på en 
relativt rimligt nivå i nuläget liksom 
fördelningen av studenter som söker 
kontakt med studenthälsan i relation till 
antal studenter  per fakultet. Studenthälsan 
erbjuder även att informera om 
verksamheten för respektive fakultet. 

Underlag 
Bilaga p 4. 

5  HR-översyn - Lägesrapport Ulla Nordlinder ger en lägesrapport från 
projektet och de preliminära långsiktiga 
målsättningar som upprättade. Ex. att 
universitetet år 2022 ”ger universitetets 
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HR-stöd bästa möjliga förutsättningar för 
prefekter och andra chefer att utöva ett gott 
ledarskap i enlighet med universitetets 
ledarskapspolicy. Ett professionellt stöd i 
alla typer av HR-frågor ska också frigöra tid 
för strategiskt utvecklingsarbete.” 

Underlag. 
Bilaga p 5. 

6  Regel för lokaler och affischering Malin Larsson och Maria Larsson 
informerar om förslag på regelverk.  

Frågeställning som behöver utredas vidare 
är om  Sliperiet och Aula Nordica ska 
undantas när det gäller följande paragraf? 

- Det är inte tillåtet för den som hyr 
eller disponerar en lokal eller publik 
yta att i sin tur hyra ut lokalen eller 
ytan till någon annan.   

Förslag och underlag. 
Bilaga p 6 A-C 

7  Information angående betalkort med 
personligt betalningsansvar (Eurocard) 

Ann-Christin Edlund informerar om att  
universitetet har ett nytt avtal med 
Eurocard för kreditkort med personligt 
betalningsansvar. Anställd som redan har 
ett kort kommer även fortsättningsvis att 
kunna använda samma kort men behöver 
koppla fakturan  från kortföretaget till e-
faktura. Kortet är i första hand avsett att 
användas vid tjänsteresor och för andra 
utlägg i tjänsten, som ett komplement till 
universitetets ordinarie inköps- och 
betalningsrutiner,  men får också användas 
för privata inköp. Kortet har en giltighet på 
tre år och kan spärras för internetköp. Nytt 
är också att den anställda behöver koppla 
kortet, via egen bank, till e-faktura. 
 
Underlag. 
Bilaga p 7. 

 


