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Fakultetsstyrelsens arbetsutskott  

 

 

 

 

Närvarande   

   

Ledamöter:   

   

Amanda Bjernestedt studerande  

Samuel Byrskog professor, prodekan från del av § 290 

Johannes Persson professor, prodekan  

Sanimir Resic docent, prodekan  

Lynn Åkesson professor, dekanus ordförande 

   

   

Övriga:   

   

Cecilia Bergsten fakultetskoordinator sekreterare 

Marianne Gullberg förest Humanistlab t o m § 293 

Lisa Hetherington fakultetssekreterare § 294–295 

Gunnel Holm kanslichef  

Viktoria Hörnlund bibliotekschef t o m § 293  

Birgitta Lastow IT-chef t o m § 293  

Göran Sjögård arkivchef t o m § 293 

Jonas Sundin ekonomichef från § 289 

   

   

Frånvarande   

   

Ledamöter:   

   

Ronja Lundgren studerande  

Emma Sundkvist doktorand anmält förhinder 
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§ Ärende Beslut 

   

287. Utseende av justeringsperson. Amanda Bjernestedt utses. 

   

288. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd 

kallelse.  

   

289. Humanistlaboratoriet; lägesrapport med 

genomgång av verksamheten. 

 

Föredragande: Marianne Gullberg 

 

Lägesrapport från Humanistlaboratoriet, 

bilaga § 289. 

Marianne Gullberg informerar om Humanist-

laboratoriets verksamhet och svarar på frågor. 

 

Bland de nya samarbeten som förbereds nämns en 

ansökan om ett tema på Pufendorf i samarbete med 

eSSENCE, en RJ-ansökan med HUMlabb Umeå 

samt planer på en forskarskola med Humlabbet som 

bas i samarbete med Konstnärliga fakulteten. 

 

LARM-studion blir allt mer efterfrågad, såväl från 

HT som från andra fakulteter. Problemet med 

ljudläckage från sal C121 är ännu olöst men man 

arbetar gemensamt med Charlotte Tornbjer, 

föreståndare för Driftsenhet LUX, för att driva 

frågan gentemot hyresvärden Akademiska Hus. 

 

Föreståndaren för Humanistlaboratoriet vill  

särskilt framhålla att man beviljats drygt  

10 miljoner kronor, dels från LMK-stiftelsen och 

dels från LU:s centrala forskningsnämnd, vilket 

bland annat tillåter en storskalig uppgradering av 

laboratoriet. Detta är särskilt glädjande då man nu 

är igång med att förbereda Humanistlaboratoriets 

tioårsjubileum som kommer att firas 19–20 oktober 

i år.  

 

Diskussion om behovet av en checklista inför 

forskningsansökningar. AU ger forskningsnämnden 

i uppdrag att arbeta fram en HT-specifik checklista. 
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290. IT-enheten; lägesrapport med genomgång 

av verksamheten. 

 

Föredragande: Birgitta Lastow 

 

Årsredovisning för 2016 och prioriterade 

punkter 2017, bilagor § 290 A–B. 

Birgitta Lastow informerar om IT-enhetens 

verksamhet och svarar på frågor. 

 

Antalet ärenden som inkommit till IT-enhetens 

supportavdelning under 2016 har varit lägre än åren 

dessförinnan. Detta kan antas bero på att det blivit 

bättre ordning efter flytten till LUX och att man  

bytt ut gamla datorer till nya som krånglar mindre. 

Överhuvudtaget har IT-enheten upplevt en stor 

skillnad efter flytten till LUX, vilken har medfört  

att kollegor arbetar närmare varandra. 

 

Diskussion om avtalet med Högskolan i Dalarna 

angående streaming inför en eventuell förlängning 

till hösten. Birgitta Lastow ska tillsammans med 

Jonas Sundin och Lynn Åkesson ta fram den 

information som behövs avseende hur mycket 

tekniken används och hur väl den fungerar. Därefter 

kan avtalet utvärderas inför beslut om huruvida  

en förlängning är önskvärd. 

 

IT-chefen har tillsammans med bibliotekschefen 

inlett så kallade forskningsronder på institutionerna 

som syftar till att få information om hur 

stödverksamheterna används samt att identifiera 

behovet av forskningsstöd. Arbetet har varit mycket 

givande med värdefullt informationsutbyte. 

   

291. HT-biblioteken; lägesrapport med 

genomgång av verksamheten. 

 

Föredragande: Viktoria Hörnlund 

 

Årsberättelse, lägesrapport samt slutrapport 

för projektet Långsiktig öppen tillgång till 

forskningsdata vid HT och S med bilagor, 

bilagor § 291 A–C. 

Viktoria Hörnlund informerar om HT-bibliotekens 

verksamhet och svarar på frågor. 

 

Under 2016 har HT-biblioteken deltagit i projektet 

Långsiktig öppen tillgång till forskningsdata vid 

HT-fakulteterna och S-fakultet. Syftet med projektet 

har varit att skapa bättre förutsättningar för forskare 

att hantera, arkivera och tillgängliggöra forsknings-

data. Projektet har nu lämnat sin slutrapport och 

förslag om hur arbetet ska gå vidare håller på att 

utarbetas och kommer att tas upp vid forsknings-

nämndens nästa möte. 
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291. HT-biblioteken; lägesrapport med 

genomgång av verksamheten, forts. 

 

Bibliotekschefen informerar om bibliotekens 

transportsystem som i nuläget fungerar mellan alla 

bibliotek utom mellan SOL och UB, vilket orsakar 

stora praktiska problem. Påtryckningar görs med 

jämna mellanrum för att transporterna ska komma 

igång även mellan dessa två enheter. 

 

Samlingar från Institutionen för utbildnings-

vetenskap som flyttas från Campus Helsingborg 

kommer att hamna på SOL. 

 

Studentrepresentant Amanda Bjernestedt påminner 

om att den fysiska miljön på SOL är en fråga som 

engagerar många studenter, bland annat efterfrågas 

fler eluttag och ett större antal studieplatser. 

   

292. Folklivsarkivet; lägesrapport med 

genomgång av verksamheten. 

 

Föredragande: Göran Sjögård 

 

Rapport för verksamheten år 2016 för 

Folklivsarkivet med Skånes 

musiksamlingar, bilaga § 292. 

Göran Sjögård informerar om verksamheten vid 

Folklivsarkivet samt svarar på frågor.  

 

Bland arkivets frågelistor nämns ”12 maj – 

Dagbokens dag”, vilket är en annorlunda lista 

eftersom avsikten är att meddelarna ska berätta om 

vad de gjorde den 12 maj. Uppropet har sänts ut till 

alla gymnasieskolor i Skåne, Blekinge, Halland och 

Småland och totalt har man fått in 394 svar. 

 

Flera studenter, främst inom ämnena historia och 

etnologi, har varit tillfälligt anställda på 

Folklivsarkivet som praktikanter eller assistenter 

under delar av 2016, vilket har fungerat mycket bra. 

 

Arkivchefen informerar också om arbetet gällande 

planerna på en gemensam webbkarta med 

folksägner. Man har i detta sammanhang träffat 

företrädare för Institutet för språk och folkminnen 

för att få en bättre beskrivning av hur kartprojektet 

skulle utformas. Enligt en överenskommelse ska 

ISOF utveckla tekniken och förse Folklivsarkivet 

med en karta som sedan får skötas av HT:s IT-

enhet. 
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293. Översyn av personalprocessen vid HT. 

 

Föredragande: Birgitta Lastow 

 

Projektförslag, bilaga § 293. 

 

Dnr V 2017/249 

IT-chef Birgitta Lastow informerar om bakgrunden 

till ärendet. 

 

Införandet av nya LUCAT har medfört ett behov  

av nya rutiner för personalprocessen. Utbildnings-

insatserna vid införandet av nya LUCAT har varit 

minimala och det föreligger dessutom en oklar 

arbetsfördelning mellan personaladministratörer  

och LUCAT-administratörer. 

 

För att komma till rätta med den oordning som 

råder föreslås ett projekt för att kartlägga processen 

och identifiera möjliga förbättringsinsatser. Syftet är 

att åstadkomma en väl fungerande personalprocess 

vilket skulle gynna såväl anställda som chefer och 

stödfunktioner. 

 

Diskussion. 

 

AU beslutar att inrätta projektet Översyn av den 

administrativa personalprocessen vid HT samt att 

utse Birgitta Lastow till projektledare.  

   

294. Examensbeskrivningar vid HT-fakulteterna. 

 

Föredragande: Lisa Hetherington 

 

PM, protokollsutdrag från 

grundutbildningsnämnden (170124) och 

förslag till examensbeskrivningar,  

bilagor § 294 A–C. 

 

Dnr U 2016/690 

Dnr U 2016/691 

Dnr U 2016/692 

Fakultetssekreterare Lisa Hetherington redogör  

för förslagen till examensbeskrivningar, vilka har 

tillstyrkts av grundutbildningsnämnden, och 

informerar om hur de skiljer sig från nu gällande 

dokument. 

 

Diskussion. 

 

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

fastställa de föreslagna examensbeskrivningarna för 

filosofie, teologie och konstnärliga examina vid 

HT-fakulteterna med redaktionella ändringar. 
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295. Byte av namn på huvudområdet 

Mellanösternkunskap. 

 

Föredragande: Lisa Hetherington 

 

PM, anhållan från Språk- och 

litteraturcentrum, lista över huvudområden, 

protokollsutdrag från grundutbildnings-

nämnden (170124), bilagor § 295 A–D. 

 

Dnr U 2016/688 

Lisa Hetherington redogör för bakgrunden till 

ärendet enligt PM. Språk- och litteraturcentrum  

har inkommit med en anhållan om namnbyte,  

vilken skulle innebära att huvudområdet 

Mellanösternstudier formellt inrättas. Anhållan  

har tillstyrkts av grundutbildningsnämnden. 

 

AU beslutar 

 

att bevilja anhållan från Språk- och litteratur-

centrum och därmed inrätta huvudområdet 

Mellanösternstudier på grundnivå; 

 

att de studenter som påbörjat studier på grundnivå 

inom huvudområdet Mellanösternkunskap kan ta 

sin kandidatexamen inom huvudområdet 

Mellanösternstudier.  

   

296. Valberedningar för val på institutionsnivå. 

(jfr AU 160831 § 220). 

 

Föredragande: kanslichefen 

 

Protokollsutdrag från fakultetsstyrelsen 

(170125), bilaga § 296. 

 

Dnr STYR 2017/204 

Gunnel Holm redogör för bakgrunden till ärendet 

samt för diskussionen i prefektforum. 

 

Diskussion. 

 

AU beslutar att institutionsstyrelserna får rätt  

att besluta om formerna för utseende av 

valberedning vid institutionerna samt att en 

eventuell valberedning ska bestå av 3–7 ledamöter 

exklusive studenter. 

 

Reglering av styrelsesammansättning beslutas 

senare under våren. 

 

AU beslutar vidare att institutionernas förslag till 

ledningspersoner (prefekt, stf prefekt, bitr prefekt, 

studierektor, bitr studierektor) ska lämnas till 

fakulteten senast den 1 november. 

   

297. Budgetdirektiv 2018. 

 

Budgetdirektiv från avdelningen,  

bilaga § 297. 

 

Dnr STYR 2017/82 

 

 

Budgetunderlaget för 2018 ska vara inlämnat till 

planeringsavdelningen senast den 3 mars.  

 

Av tidsskäl delegerar AU till dekanus att avge svar 

till planeringsavdelningen. 

 

Återrapportering till arbetsutskottet sker vid nästa 

möte, den 15 mars.  
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298. Lunds universitets lokalplan 2017–2019. 

 

Föredragande: kanslichefen 

 

Underlag till lokalplan, svar från HT, 

bilaga § 298 A–B. 

 

Diskussion om Lunds universitets lokalplan  

2017–2019. 

 

AU ger kanslichef Gunnel Holm i uppdrag att 

sammanställa ett svar till LU Byggnad med de 

synpunkter som framkommit i diskussionen som 

underlag.  

   

299. Remiss: Plan för jämställdhetsintegrering 

vid Lunds universitet 2017–2019. 

 

Föredragande: kanslichefen 

 

Remisskrivelse och förslag till plan för 

jämställdhetsintegrering, bilaga § 299. 

 

Dnr STYR 2016/466 

Gunnel Holm redogör kort för ärendet. Samtliga 

institutioner och enheter har beretts tillfälle att yttra 

sig med sista svarsdag den 20 februari. 

 

AU beslutar att utse en grupp bestående av Isabella 

Grujoska, Fredrik Ekengren, Gunnel Holm och 

Lynn Åkesson som får i uppdrag att utarbeta 

remissvaret på grundval av inkomna yttranden,  

och delegerar till dekanus att avge HT-fakulteternas 

yttrande. 

   

300. Remiss: För Sveriges landsbygder – en 

sammanhållen politik för arbete, hållbar 

tillväxt och välfärd. 

 

Föredragande: kanslichefen 

 

Remisskrivelse, sammanfattning samt  

pp-presentation, bilagor § 300 A–C. 

Gunnel Holm redogör för remissen och informerar 

om hanteringen. 

 

Diskussion. 

 

Arbetsutskottet beslutar att ge samtliga dekaner  

i uppdrag att lämna synpunkter på remissen till 

Gunnel Holm senast den 1 mars. Gunnel Holm får  

i uppdrag att sammanställa ett svar på grundval av 

inkomna synpunkter samt svaret från HTS. 

   

301. Höstens sammanträdestider. 

 

 

Under förutsättning att fakultetsstyrelsen beslutar 

enligt förslag sammanträder arbetsutskottet följande 

dagar: 

 

30 augusti (HMS/JLM) 

27 september (infrastrukturenheterna) 

25 oktober 

22 november (HMS/JLM) 

20 december 

 

Fakultetsstyrelsen föreslås sammanträda: 

11 oktober 

8 november 

6 december 
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302. Föregående protokoll och eventuella 

meddelanden. 

 

 

Lynn Åkesson meddelar i anslutning till § 281  

att dekanus tillsammans lärarförslagsnämndens 

sekreterare har träffat rektor och fått motta stor 

uppskattning för väl fungerande rutiner för 

lärarrekrytering vid HT samt blivit ombedda att 

återkomma den 7 juni för att redovisa rutinerna  

för övriga fakulteter. Gunnel Holm rapporterar  

i anslutning till § 285 att återrapportering till 

fakultetsledningen har skett samt att CMES fortsatt 

vill föra samtal om tillhörighet med både HT och S. 

 

    

    

 

Vid protokollet  

 

 

 

Cecilia Bergsten   Gunnel Holm 

  

   

Justeras: 

 

 

 

Lynn Åkesson   Amanda Bjernestedt 
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Fakultetsstyrelsens arbetsutskott  

 

 

 

 

Närvarande   

   

Ledamöter:   

   

Samuel Byrskog professor, prodekan  

Oskar Hansson studerande  

Johannes Persson professor, prodekan  

Sanimir Resic docent, prodekan från del av § 381 

Sissela Sjöberg studerande  

Lynn Åkesson professor, dekanus ordförande 

   

   

Övriga:   

   

Cecilia Bergsten fakultetskoordinator sekreterare 

Ingegerd Christiansson huvudskyddsombud t o m § 384 

Johan Dietsch Saco-S t o m § 384 

Matilda Eklund fysioterapeut, FHV del av § 381–384 

Isabella Grujoska arbetsmiljösamordnare t o m § 385 

Lisa Hetherington fakultetssekreterare § 386–389 

Gunnel Holm kanslichef  

Birgitta Lastow IT-chef § 386–387 

Hege Markussen utbildningsledare § 388–389 

Outi Stålhane ST t o m § 384 

Jonas Sundin ekonomichef  

Lovisa Tillström studerandeskyddsombud t o m § 384 

   

   

Frånvarande ledamöter:   

   

Mikael Novén doktorand anmält förhinder 
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§ Ärende Beslut 

   

379. Utseende av justeringsperson. Sissela Sjöberg utses.  

   

380. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd  

kallelse och med tillägg av punkten Fördelning av 

fakultetsmedel till forskarskolan i ämnesdidaktik  

för 2017. 

   

381. Föregående HMS-protokoll, arbets-

miljöuppföljning genom sammanställning 

av skyddsrondsprotokoll, handlingsplaner 

samt eventuell information om 

byggnadsärenden, verksamhets-

förändringar m m. 

 

Föredragande: Isabella Grujoska  

 

Protokollsutdrag från 170830,  

sammanställning av aktuella 

arbetsmiljöfrågor, bilagor § 381 A–B. 

I anslutning till föregående HMS-protokoll, § 353, 

meddelar arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska 

att arbetet med att förankra bokhyllorna på SOL och 

LUX är klart samt att åtgärder har vidtagits mot 

problemen med värme och kyla på SOL vilket 

medfört en tydlig förbättring. Det meddelas också 

att en workshop om kris- och katastrofberedskapen 

kommer att hållas med prefektforum den 9 januari.  

I anslutning till § 356 meddelas att en förstärkning 

av personalstyrkan på Studenthälsan har skett. 

 

I samband med genomgång av sammanställningen 

av aktuella HMS-frågor meddelas att LU Byggnad 

inte kommer att delta i HMS-kommittéernas 

sammanträden och inte heller ta fram statistik över 

tillbud och arbetsskador. Framöver ska istället de 

lokala skyddskommittéerna rapportera in tillbud  

till den centrala skyddskommittén. AU framhåller 

vikten av att centrala skyddskommittén återkommer 

med anledning av inrapporterade händelser.  

 

Diskussion om uppgiftsfördelning inom det 

systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet 

samt förslaget till nytt lokalt arbetsmiljöavtal för 

LU. Vid sitt första sammanträde 2018 kommer  

AU att behandla frågan om inrättande av en lokal 

skyddskommitté enligt anvisningarna i det lokala 

arbetsmiljöavtalet inför beslut i fakultetsstyrelsen 

samt även frågan om till vilka arbetsledande 

funktioner uppgifter inom arbetsmiljö och 

brandskydd kan vidarefördelas.  

 

 

   

382. Rapporterade arbetsskador, materiella 

skador och tillbud. 

Inga skador eller tillbud har rapporterats.  
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383. Eventuella rapporter från fakulteternas 

huvudskyddsombud/säkerhetsansvariga, 

studentombudet, Företagshälsovården. 

 

Föredragande: Ingegerd Christiansson, 

Lovisa Tillström, Matilda Eklund 

 

 

Huvudskyddsombud Ingegerd Christiansson 

rapporterar från ett möte med fakulteternas 

skyddsombud den 4 oktober där bland annat 

svårigheterna med att upprätta anhöriglistor 

diskuterades med hänsyn till den nya 

dataskyddsförordningen. Det har även hållits 

husmöte på SOL, där bland annat gångarna  

i UB-parken togs upp till diskussion. 

 

Studentombudet Lovisa Tillström informerar om  

att alla institutioner utom CTR, KOM och 

Institutionen för arkeologi och antikens historia  

nu har ett studerandeskyddsombud. Det har också 

hållits ett möte med nätverket för huvudstuderande-

skyddsombud (HSSO) inom LUS där man 

diskuterat hur kåröverskridande fall ska hanteras.  

I samband med detta meddelar Oskar Hansson  

att det pågår en diskussion om att genomföra 

utbildning av skyddsombud på engelska. 

 

Matilda Eklund från Företagshälsovården 

rapporterar att det pågår ett arbete med att anordna 

HLR-utbildning på engelska. 

   

384. Övriga HMS-frågor. 

 

Föredragande: Isabella Grujoska 

 

Protokoll från Skyddskommittén 171002, 

rektorsbeslut angående uppgiftsfördelning 

inom det systematiska arbetsmiljö- och 

brandskyddsarbetet, förslag till lokalt 

arbetsmiljöavtal för LU,  

bilagor § 384 A–C. 

 

Dnr STYR 2016/1045 

Protokollet från Skyddskommittén läggs till 

handlingarna utan särskilda kommentarer. 
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385. Föregående JLM-protokoll, återkoppling 

från nämnderna, kontaktpersonen för JLM-

frågor samt HT-fakulteternas representant  

i ledningsgruppen. 

 

Föredragande: Isabella Grujoska 

 

Protokollsutdrag från AU 170830,  

sammanställning av aktuella JLM-frågor,  

bilagor § 385 A–B. 

 

Föregående JLM-protokoll läggs till handlingarna 

utan särskilda kommentarer. 

 

I samband med genomgång av sammanställningen 

meddelas att information om möjlighet att söka 

medel för jämställdhetssatsningar har gått ut till  

alla prefekter och enhetschefer. Vidare meddelas  

att det systematiska förebyggande arbetet mot 

diskriminering (SFAD) har tagits upp och 

diskuterats på prefektforum i oktober. HT:s  

förslag till rutiner för SFAD har även presenterats 

för Ledningsgruppen för jämställdhet och 

likabehandling där det mottagits mycket positivt. 

   

386. Reviderade styrdokument för IT-enheten: 

IT-enhetens uppdrag samt Riktlinjer för 

anställdas IT-miljö inom HT-fakulteterna. 

 

Föredragande: Birgitta Lastow 

 

PM/förslag, förslag till reviderade 

styrdokument, förvaltningsplan samt 

exempel på överenskommelse, 

bilagor § 386 A–E. 

IT-enhetens uppdrag, beslut,  

bilaga § 386 F. 

Riktlinjer för anställdas IT-miljö inom 

Humanistiska och teologiska fakulteterna, 

beslut, bilaga § 386 G. 

 

Dnr STYR 2017/1612 

Dnr STYR 2017/1613 

Diskussion om de reviderade dokumenten och 

noggrann genomgång av frågeställningarna i 

förslaget. 

 

Arbetsutskottet beslutar  

 

- att fastställa dokumentet IT-enhetens uppdrag  

med redaktionella ändringar, 

- att fastställa Riktlinjer för anställdas IT-miljö 

inom Humanistiska och teologiska fakulteterna  

med redaktionella ändringar, 

- att ge GU-nämnden och IT-enheten i uppdrag att 

utarbeta ett beslutsförlag angående ändrat ansvar för 

LUVIT-administrationen inför höstterminen 2018. 

 

 

 

   

387. Streamingfunktion på HT. 

 

Föredragande: Birgitta Lastow 

 

Nedläggning av streamingfunktion,  

bilaga § 387. 

 

 

Diskussion om användandet av streaming och 

genomgång av frågeställningarna i underlaget. 

 

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att  

HT-fakulteterna inte förnyar avtalet angående 

samarbete om streaming med Högskolan Dalarna 

efter 2017-09-30. Detta innebär att annonsering av  

kurser för hösten 2018 inte kan innehålla uppgifter 

om någon form av streamingfunktion. 

 

AU ger IT-chef Birgitta Lastow i uppdrag att 

undersöka alternativa lösningar för streaming 

mellan lokaler. 
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388. Tillämpningsföreskrifter för 

examination och examinatorer för 

utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå vid Humanistiska och teologiska 

fakulteterna. 

 

Föredragande: Hege Markussen 

 

PM och förslag till föreskrifter,  

bilagor § 388 A–B. 

Fastställda föreskrifter, bilaga § 388 C. 

 

Dnr STYR 2014/51 

Utbildningsledare Hege Markussen redogör för 

bakgrunden till ärendet. 

 

Revidering har skett med hänsyn till institutionernas 

behov av att kunna följa lagar, förordningar och 

lokala riktlinjer. Förslaget har diskuterats i GU-

nämnden och studierektorsnätverket samt skickats 

ut på remiss till institutionerna och HTS. 

 

Diskussion. 

 

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott fastställer 

Tillämpningsföreskrifter för examination och 

examinatorer för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå vid Humanistiska och teologiska 

fakulteterna med redaktionella ändringar. 

   

389. Revidering av HT-fakulteternas  

anvisningar för kursplaner på grundnivå 

och avancerad nivå. 

 

Föredragande: Lisa Hetherington 

 

PM och förslag till revidering,  

bilagor § 389 A–B. 

Fastställda anvisningar, bilaga § 389 C. 

 

Dnr STYR 2017/1454 

Lisa Hetherington informerar om förslaget som 

innehåller förtydliganden och justeringar i enlighet 

med ändrade föreskrifter och har godkänts av  

GU-nämnden. 

 

Diskussion. 

 

Arbetsutskottet fastställer Anvisningar för 

kursplaner på grundnivå och avancerad nivå vid 

HT-fakulteterna med redaktionella ändringar. 

   

390. Fördelning av fakultetsmedel till 

forskarskolan i ämnesdidaktik för 2017. 

 

Föredragande: ekonomichefen 

 

Förslag och rektorsbeslut,  

bilagor § 390 A–B. 

 

Dnr STYR 2017/1644 

Dnr STYR 2017/1410 

Ekonomichef Jonas Sundin redogör för bakgrunden 

till ärendet. 

 

Arbetsutskottet beslutar att tilldela forskarskolan  

i ämnesdidaktik vid Institutionen för 

utbildningsvetenskap fakultetsmedel om 250 tkr  

för 2017. Medlen bestrids från budgeten för 

forskarutbildning (kostnadsställe 500972). 
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391. Lathund för etikprövning av forskning. 

 

 

Inledande ingress samt Lathund för 

etikprövning av forskning,  

bilaga § 391. 

 

Dnr STYR 2017/1251 

Lathund för etikprövning av forskning fastställdes 

vid AU:s sammanträde 2017-09-27 (§ 368). Då 

bestämdes också att dokumentet skulle förses med 

en förklarande ingress från HT-fakulteterna. Detta 

arbete är nu färdigt och lathunden är klar för 

spridning. 

 

 

   

392. Remiss: Förslag till strategi för 

kultursamverkan för LU 2018–2026. 

 

Föredragande: kanslichefen 

 

Remisskrivelse och förslag,  

bilagor § 392 A–B. 

 

Dnr STYR 2017/481 

Remissen skickas ut till HT:s medlemmar i 

Kulturforum samt HTS, vilka ombeds att senast den  

4 december inkomma med förslag till yttrande. 

Förslaget tas upp vid fakultetsstyrelsen 

sammanträde den 6 december. 

 

   

393. Remiss: Resepolicy för Lunds 

universitet samt Anvisningar vid 

tjänsteresor. 

 

Föredragande: kanslichefen 

 

Remisskrivelse, förslag till resepolicy 

och anvisningar, bilagor § 393 A–C. 

 

Dnr V 2017/921 

AU beslutar att samtliga institutioner/enheter samt 

HTS och HTDR ska beredas tillfälle att svara senast 

den 15 januari 2018. Remissen tas upp i AU den  

10 januari för vidare beredning och därefter i 

fakultetsstyrelsen den 31 januari med ett förslag  

till yttrande som underlag. 

 

   

394. Föregående protokoll och meddelanden. 

 

Systemförvaltningsplaner för 2018, 

bilaga § 394. 

Protokollet läggs till handlingarna utan särskilda 

kommentarer. 

 

Studentrepresentant Oskar Hansson meddelar att 

Studentbarometern kommer ut inom kort och 

uppmanar ledamöterna att sprida den vidare i sina 

respektive nätverk.  

 

Vid protokollet  

 

 

Cecilia Bergsten   Gunnel Holm 

    

Justeras: 

 

 

 

Lynn Åkesson    Sissela Sjöberg    


	Protokoll_AU_170111__justerat
	Protokoll_AU_170208
	Protokoll_AU_170315__justerat
	protokoll_AU_170419__justerat
	protokoll_AU_170517__justerat
	Protokoll_AU_170614__justerat
	Protokoll_AU_170830
	Protokoll_AU_170927
	Protokoll_AU_171025
	Protokoll_AU__HMS_JLM__171122

