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 Ärende Anmärkning 

 

1  Föregående 
minnesanteckningar 

Hans Wiklund 

RADON 211018. 
Bilaga p 1. 

 Information och vägledning  

2  Universitetets arbete mot 
trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande 
särbehandling 

a) Lägesrapport  
b) Handläggningsordning 

– utredning av 
kränkande 
särbehandling, 
trakasserier och 
sexuella trakasserier  

Hans Wiklund, Per Ragnarsson, Daniel 
Andersson, Carl Larsson, Thomas 
Wahlström informerar  

a) om pågående arbete med 
inrättande av en operativ 
arbetsgrupp med syfte att 
samordna de aktiviteter och 
åtgärder som behöver vidtas i det 
proaktiva och reaktiva arbetet 
inom arbetet. Vidare att förslag 
på direktiv för den externa 
utvärderingen är under 
beredning med fastställande av 
rektor den 23 november.  

b) Förslag på handläggningsordning 
går förslagsvis ut på internremiss 
den 16 november med sista 
svarsdag den 4 januari 2022. 

Underlag. 
Bilaga p 2 A-B 

3  Revidering av Rektors besluts- 
och delegationsordning 

 

Carl Larsson informerar om att  i syfte att 
säkerställa att delegationsordningen är 
aktuell och uppdaterad har en mindre 
översyn genomförts under hösten 2021. 
Översynen baseras på förslag som 
inkommit till Planeringsenheten under 
perioden sedan föregående 
revideringsbeslut. 

Förslaget går ut den 23 november ut på 
internremiss med sista svarsdag i mitten 
av januari. 
 
Underlag. 
Bilaga p 3 A-B 
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4  Inför uppföljningsdialoger 
november-december 

Susanne Fahlgren, Carl Larsson 
informerar om att det kommer utgå korta 
frågor att ta ställning till för fakulteterna, 
Lärarhögskolan och 
Universitetsbiblioteket inför kommande 
dialoger. 

5  Regional samverkan om 
kompetensförsörjning  

Katarina Henriksson informerar om 
förslag på att förtydliga universitets 
förhållningssätt och ambition med 
avseende på kompetensförsörjning och 
livslångt lärande. Därför föreslås att det 
ska utvecklas en universitetsgemensam 
hemsida för kompetensförsörjning och 
livslångt lärande med tydliga 
kontaktvägar till fakulteterna, 
Lärarhögskolan och till 
universitetsgemensam nivå. Vidare att 
definiera en process för hantering av 
externa förfrågningar angående 
kompetensförsörjning och livslångt 
lärande.  

Rådet diskuterar förslaget och i synnerhet 
ev uppdragsgivande till kontaktpersoner 
på kanslinivå. Fakulteterna tar hem 
frågan och en behandling ska ske vid 
universitetsledningen innan 
ledningsrådets sammanträde i januari 
2022. 

Underlag. 
Bilaga p 5 A-D. 

6  Regler för arvoden och 
ersättningar vid universitets 
styrgrupper, kommittéer, råd 
och nämnder 

Ester Roos Engstrand 

Rådet tillstyrker förslaget som därmed 
kan samverkas innan fastställande av 
rektor. 
 
Underlag. 
Bilaga p 6 A-C. 

7  Sektionering av 
Förvaltningshuset  

Mats Johansson informerar om att i ett 
första skede så kommer låsning mellan de 
administrativa och allmänna ytorna göras 
med samma behörigheter som till 
ytterdörrarna idag (alltså att alla 
anställda som är situerade i 
förvaltningshuset samt alla som har 
ärenden dit). 

Den yttre låsningen till dessa allmänna 
ytor planeras att vara öppna under dagtid 
(gällande kontorstid) och låsta med 
kortaccess under kvälls- och nattetid. 
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Rådet diskuterar frågan och ser en allmän 
behörighet för samtliga anställda med 
kort med ej med kod.  
 
Bildspel. 
Bilaga p 7. 

 Diskussion  

8  Radon efter 1 januari 2022 Hans Wiklund inleder och utifrån tidigare 
förd diskussion om önskemål om en mer 
strategisk hantering vid Radons möten 
och sammansättningen av rådet föreslås 
att vid kommande kanslichefsmöte 
diskutera frågan vidare. 

 

9  Aktuella och kommande 
ärenden 

Susanne Fahlgren, Daniel Andersson 

Förslag på hantering och organisation för 
forskningsdata kommer stämmas av med 
fakulteterna, Lärarhögskolan  och 
Universitetsbiblioteket inom kort.   

 
 
 
 

 Anmälda Frånvaro  

 Hans Wiklund, ordförande 
Per Ragnarsson 
Boa Drammeh 
Per Höglund 
Susanne Fahlgren 
Åsa Boily 
Ann-Christin Edlund 
Richard Olsson 
Hanna Rantamäki 
Lena Högback 
Ali Foroutan-Rad 
Daniel Andersson, sekreterare 

  

 


