Rektor

Minnesanteckningar LG 2021-04-22
1. Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna.
2. Aktuella frågor
LUS:
-Förändrade arbetsformer beslutade av tinget. LUS-presidium ska inte längre koordinera
nätverksstruktur med kårerna. LUS presidium och ordförandekollegiet kvarstår.
-För få miljöer har kunnat öppna fler studieplatser, trots rektorsbeslutet som möjliggör detta.
Efterfrågar fortsatt ökning av öppna studieplatser.
-Inbjudan till rektorsmottagning och mösspåtagning kommer inom kort från Akademiintendenturen.
-Inför arbetet med LUS nästa verksamhetsplan har LUS samtal med vicerektorerna för
lägesuppdatering.
Caroline:
-Inspelning av rektorshälsning inför siste april.
-Pågår överflyttning av webbplatser till Drupal 8. Därefter nystart på utvecklingsarbetet med
forskningsingången på hemsidan.
Anna:
-19 maj väntas dom i pågående mål.
-KI ny medlem i The Conversation.
Jimmie:
-Arbetet inom jämställdhet och lika villkor ska upp på nästa RL.
-Träffar alla lokala skyddskommittéer för att identifiera möjligheter till bättre samordning (i fokus:
psykosocial arbetsmiljö, ledarskapsutbildningar, sjukskrivningsstatistik, systematik i
studenthälsofrågor).
-Lägesrapport om arbetet med arbetsmiljön på Musikhögskolan.
Susanne:
-Struktur för förstärkning av kommunikationen med befintliga studenter på gång.
-Lägesrapport om arbetet med framtidens arbetsplats.
-Fråga om vaccination på arbetstid. Får utredas.
Anki:
-Kort lägesrapport om projektet digitala lärmiljöer/flexibla lärmiljöer. Beslut fattats om styrgrupp på
dagens RS.
-Framtidsveckan. Stort intresse från forskare.
-Besök från amerikanska universitets Study Abroad-grupper. Genomlysning av möjligheter att ta
emot dessa vid LU.
Torun:
-Meddelar att anställning som administratör på universitetsledningens kansli snart ledigkungörs.
Erik:
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-Genomgång av hur förstärkningen av forskningsanslag fördelats mellan Sveriges lärosäten. I
absoluta tal får LU mest, men procentuellt får de stora lärosätena stå tillbaka. Per och Erik
rapporterar från dialogseminarium förra veckan. Diskussion om profilområden.

3. Campusutveckling
Inledande diskussion om upplägg av arbetet med campusutveckling. Många stora utvecklingsprojekt
på gång. Finns behov av att skapa struktur som sammantaget ger optimalt utvecklingsarbete. Många
faktorer påverkar. Lokaler frigörs vid etablering på SV. Skapar nya utvecklingsmöjligheter. Viktigt
att skapa struktur som bidrar till att fånga upp utvecklingsbehov och resultat från andra projekt samt
underlätta verkställande. Detta hastar, eftersom utvecklingen vid SV nu går fort. LG ställer sig
bakom fortsatt beredning i enlighet med diskussionen. Per och Åsa tar fram förslag som presenteras
på kommande LG. (se PPT i LU Box per 2021-04-22).

4. Verksamhetsplan och resursfördelning 2022, fortsatt beredning
Kort presentation av verksamhetsdialogerna. Presentation av öppna frågor i resursfördelningen. Kort
underlag skrivs fram för diskussion i RL. Presentation och diskussion av första utkast till
verksamhetsplan. Kort genomgång av vad som ska presenteras på RL som förslag till ökningar av
gemensamma kostnader 2022. LG ställer sig bakom fortsatt beredning i enlighet med diskussionen.
(se PPT i LU Box per 2021-04-22).
5. Förslag till dagordning RL den 29 april
LG ställer sig efter justeringar bakom förslaget.
6. Inställt LG den 6 maj.
Behov av tider för fortsatt dialog om verksamhetsplan och resursfördelning. Förslag till tid tas fram
på stabsmötet samt skickas därefter ut till LG.
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Tim Ekberg, Planering
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