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Arende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Information om ftirvaltningsplanen for Typo3

Förvaltningspl an w ebbp ublicering 2021,
bilaga $ 3.

v 202012394

Ä,terinforande av Mac-datorer som
standardpaket.

Föredragand e: IT- c h efe n

Förslag, bilaga $ 4.

Dnr V 2021126

Lrfijrande och fbrvaltning av Canvas vid
HT-fakultetema.

PM med bilagor, bilaga $ 5.

srYR 20t9/436
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Beslut

Lirurca Karlsson utses

Dagordningen fastställs efter ftiljande ändringar och
i öwigf i enlighet med utsänd kallelse:
Ä¡ende 11 utgår och två ärenden tillkommer:
- Hantering inom HT-fakulteterna av Hållbarhetsplan
for Lunds universitet 2020-2026.
- Revidering av allmänna studieplaner avseende

obligatorisk kurs i forskningsetik.

,4.sa Lundgren, kommunikatör på Institutionen flor

kulturvetenskaper och nyligen utsedd systenrföruaitare
for Typo3, presenterar sig och informerar om sitt
uppdrag. Målet ar attpã ett effektivt sätt arbeta med
fürbättringar och fiirändriîgar av systemet.

Birgitta Lastow redogör für bakgrunden till ärendet och
informerar om forslaget.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med frirslaget att
återinfijra lT-enhetens standardpaket for Mac och det blir
därmed åter möjligt ftir medarbetare att fritt välja mellan
Mac- och PC-paketen. Sk¿irm ska ingå i det bärbara
paketet och användare får fritt vàljafürg.

Susanna Björverud, projektledare för Canvas inom HT,
informerar om slutrapporten från infrirandeprojektet och
fürslaget till forvaltningsorganisation ftir Canvas.

Ingående diskussion.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med fürslaget att
- godkänna slutrapporten för inforandet av Canvas på HT
och lägga den till handlingarna.
- att godkänna fürslaget till framtida forvaltning av
Canvas på HT med ändringen att den verksamhetsnära
systemftirvaltaren ska vara en undervisande lärare, under
en treårig fiirsöksverksamhet genom ett specialuppdrag.
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,Â.tgärdsredovisning till UK,A. gällande

ifrågasatt kvalitet inom
ämneslärarutb ildningen.

Föredragande: Lis a Hetherington

PM samt tIKA:s utvärderingar och beslut,
bilagor $ 7.

Drn STYR 20171664

Uppfölj ning av HT-fakulteternas
kvalitetsdialoger på grundnivå och
avancerad ruvä2020.

Föredragande; Agnes Malmgren

PM sarnt uppfüljning, bilaga S 8 A-8.

Dnr STYR 20I9l18ll

Totalbudget 2021 Humanistiska och teologiska
fakulteterna.

Föredragan de: eko no mi c h efen

Fastställd totalbudget, bilaga $ 9

Dnr STYR 2020/348

PROTOKOLL 3 (4)

2021-01-13

Lisa Hetherington redogör kort fiir arbetet med
åtgärdsredovisningen och beskriver den fortsatta
ärendegången.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott har Ilttat på materialet
och finner att detta utgör ett bra underlag att skicka
vidare inför rektors svar till UKA. AU uppdrar åt
dekanus att foredra ärendet vid rektorssammanträdet.

Utbildningsledaren berättar om de kvalitetsdialo ger

som genomfürdes under vþtren2020 inom temat
internationalisering samt beskriver kort de

uppfoljningsaktiviteter som planeras.

Diskussion.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa

Uppfoljning av HT-fakulteternas kvalitetsdialoger for
utbildning på grundnivå och avanc etad ruv ä 2020.

Ekonomichef Jonas Sundin redogör für fürslaget
till totalbudget.

Det budgeterade resultatet för fakultetema är 11 618 tkr,
fordelat på utbildning2 210 tkr och forskning 9 407 tLrr.

Resultatet är därmed lägre än den utveckling som
tidigare beskrivits i fl erårspro gnoserna. Fakulteternas
samlade myndighetskapital budgeteras till 155 746 tl<r,

motsvarande23 To av kostnaderna.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa totalbudgeten
med redakfionella ändringar.

Revidering av Tillämpningsföreskrifter för Diskussion om enstaka formuleringar i revideringen av

examination och examinatorer for utbildning på tillämpningsföreskrifterna.
grundnivå och avancerad nivå.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa

Föredragande: Lisa Hetherington HT-fakulteternas Tillämpningsföreskrifter för
examination och examinatorer für utbildning på

PM och förslag till revidering, grundnivå och avancerad nivå i enlighet med forslaget

bilagor S 6 A-8. och med redakfionella ändringar.

Dnr STYR 202012124
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10. Flerårsprognos202I-2022Humanistiskaoch
teologiska fakultetema.

För'edragand e: eko n o nt i ch efe n

Fastställd flerårsprognos, bilaga $ 10

Dnr STYR 2021/42

11. Hantering inom HT-fakulteterna av
Hållbarhetsplan för Lunds universitet
2020-2026.

Dnr STYR 202011889

t2 Revidering av allmänna studieplaner avseende

obligatorisk kurs i forskningsetik.
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Ekonomichefen informerar om flerårsprognosen.

Under perioden 2022-2023 beräknas HT-fakulteternas
resultat sjunka något till följd av foltsatta satuúngar.
För prognosperioden som helhet beräknas
myndighetskapitalet vara oftirändrat.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa flerårsprognosen.

Gunnel Holm informerar om Hålbarhetsplanen fiir LU
som fastställdes av rektor 2020-ll-12.

AU ger HT-fakulteternas verksamhetsnämnder i
uppdrag att utarbeta underlag till en diskussion om
planen vid fakultetsstyrelsens sammanträde den
24mars.

Diskussion om behovet att revidera allmänna
studieplaner gällande inforande av kurs i
forslcringsetik som obligatoriskt moment.

AU beslutar att information om obligatoriska moment

ska finnas med i utlysningen den 1 februari. Själva
revideringen bör sedan vam genomfürd innan själva
antagningen genomförs.

Föregående protokoll läggs till handlingarna med

enstaka kommentarer.
13. Föregående protokoll och meddelanden.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:
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