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Arende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Handlingsplan ftir jämställdhet, likabehandling
och mångfald202l.

Föredragand e: I s ab el la Grui o ska

Underlag till framtagandet av HT-fakultetemas
JLM-plan, bilaga $ 85.

PROTOKOLL 2 (6)
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Beslut

Barbara Törnquist-Plewa utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse
och med tillägg av punktema Beviljande av närvaro-

och yttranderätt samt Askande om medel for
anordnande av workshop om forfattande av

forskning sansökningar.

Carl-Johan Mellin, tillträdande ordftirande för HTS,

beviljas närvaro- och yttranderätt för hela

sammanträdet medan Nora Karlsson, tillträdande vice
kårordförande med studiesocialt ansvar, beviljas
närvaro- och ¡tranderätt for ärende 3 och 4.

Arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska informerar
om den översyn som genomftirts ftjr att undersöka
vilka rutiner som finns på institutions- och

fakultetsnivå lor att hantera ärenden om kränkande

särbehandling, trakasserier och diskriminering och

redogör âven ftir ftirslaget till checklista som syftar till
att beskriva befintliga rutiner.

Ingående diskussion om behovet av att ytterligare
tydliggöra rutinerna och tillvägagångssättet, främst

som ett stöd ftir berörda chefer.

AU finner att ett forslag på flödesschema behöver
utformas och att ärendet ska återkomma till AU innan

informationen ftirs vidare till fakulteternas institutioner
och enheter.

Isabella Grujoska redogör fijr de underlag som

inkommit från verksamhetsnämnderna gällande

önskemål om innehållet i HT-fakulteternas JLM-plan.

Respektive ordfiirande informerar kort om de mål och

aktiviteter som nämndema har lämnat forslag på.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp med

uppdrag att utforma ett fürslag till JLM-plan på

grundval av underlaget från nämnderna och

diskussionen under sammanträdet. I gruppen ska ingå

Isabella Grujoska, Sara Håkansson, Nota Karlsson,

Olof Sundin och en doktorandrepresentant. Förslaget

till JLM-plan tas upp i AU under höstterminen.

83. Beviljande av närvaro- och yttranderätt.

84. Rutiner vid kränkningar och trakasserier

Föredragan de: Isabella Gruj o ska

PM, bilaga $ 84.

85.

Jf
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86.

88.

Pilotprojekt frjr Certificate of Intemational
Merits (CIM) vid HT-fakulteterna.

Anhållan om utlysning av professor i japanska

med språkvetenskaplig inriktning och
fastställande av kravprofil.

Föredragande: Sofia Kvarnbo, Maria Persson

Anhållan, bilaga S 88 A.
LFN:s yttrande över kravprofil, samt florslag

till kravprofil, bilaga S 88 B-C.
Förslag till utlysningstext, bilaga S 88 D.
Fastställd kravprofil, bilaga S 88 E.

Varbi PA 202012070

PROTOKOLL 3 (6)
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Fanni Faegersten och Katarína Wingkvist informerar om
bakgrunden till ärendet och beskriver det arbete med
Certificate of Intemational Merits som hittills
genomftirts.

Diskussion om möjligheterna med projektet och de

fordelar som det kan innebära for studenterna men även

for HT-fakulteterna i stort.

Sofia Kvambo och Maria Persson informerar om
anhållan och ftirslaget till kravprofil och svarar på

frågor.

Diskussion om enstaka formuleringar i kravprofilen
samt genomgång av de ekonomiska fijrutsättningarna
ftir professuren.

Arbetsutskottet beslutar att ftireslå Rektor att fatta
beslut om att informera om ledig anstälbring som
professor i japanska med språkvetenskaplig inriktning.

AU fästställer kravprofìlen i enlighet med ftirslaget
eft er fülj ande justeringar:

- Doktorsexamen ska anges som kravfi)r behörighet.
- Delar av punkten om ledarskicklighetflyttas till
avsnitten Meriterande re spektive Arb etsupp gifter.

Föredragand e: Fanni Fae gers ten,

Katarina Wingkvist

PM med kommentar samt bilagor,
protokollsutdrag från GLIN 2 1 0524,
bilagor S 86 A-8.

Dnr STYR 201811499

Arbetsutskottet beslutar
- att pilotprojektet rörande Certificate of International
Merits (CIM) ska genomforas under hösten 2Ù2llvëtren
2022 i enlighet med florslaget,
- att de studenter som påbörjar ett ClM-arbete under
hösten 202llvåtren2022 ocksä ska få möjlighet att
avsluta arbetet även om tidsramen for pilotprojektet
överskrids.

Utformning av den personliga sidan på webben. Systemförvaltare Äsa Lundgren beskriver behovet av
uppdatering av den personliga sidan och redogör for

Föredragande: Åsa Lundgren fürslaget till ny utformning. Den främsta ändringen
gäller hur forskningsinformation är tänkt att redovisas.

Förslag, bilaga $ 87.
Diskussion.

Dnr V 2021/2009
Arbetsutskottet beslutar att en snabbenkät bland forskare
ska genomforas under hösten och att utformningen av
den personliga sidan på webben ska tas upp igen när den

nya versionen av LUCRIS fir¡rs på plats.

Punkten fiirklaras omedelbart justerad.

IY
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89.

90.

Anhållan om utlysning av professor i
språkdidaktik med inriktning mot engelska
samt fastställande av utlysningstext.

Föredragande: Sofia Kvarnbo, Maria Persson

Anhållan, bilaga S 89 A.
Förslag till utlysningstext, bilaga $ 89 B.
Fastställd utlysningstext, bilaga S 89 C.

Varbi PA 202lll7l5

Anhållan om utlysning av professor i
språkdidaktik med inriktning mot svenska samt

fastställande av utlysningstext.

Föredragande:, Sofia Kvarnbo, Maria Persson

Anhållan, bilaga $ 90 A.
Förslag till utlysningstext, bilaga $ 90 B
Fastställd utlysningstext, bilaga $ 90 C.

Varbi PA 202lll7l4
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2021-06-16

Maria Persson informerar om anhållan och bakgrunden
till ärendet.

Diskussion om enstaka formuleringar i
utlysningstexten samt genomgång av de ekonomiska
forutsättningarna ftir professuren.

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Rektor att fatta
beslut om att informera om ledig anställning som
professor i språkdidaktik med inriktning mot engelska

Arbetsutskottet beslutar vidare att fastställa
utlysningstexten i enlighet med förslaget och med
enstaka redakfionella ändringar under avsnitten
Arbetsupp gift er och Särskilt meriterande. Dessutom
fastslås att avsnittet Särskilt meriterande i denna

utlysningstext avser såväl vetenskapliga som
pedago giska erfarenheter.

Punkten förklaras omedelbart justerad

Maria Persson informerar om anhållan om utlysning

Arbetsutskottet beslutar att ftireslå Rekfor attfatta
beslut om att informera om ledig anställning som
professor i språkdidaktik med inriktning mot svenska.

Arbetsutskottet beslutar vidare att fastställa
utlysningstexten i enlighet med ftirslaget och med
enstaka redaktionella ändringar under avsnitten
Arbetsupp gift er och Särskilt meriterande. Dessutom
fastslås att avsnittet Såirskilt meriterande i der¡na

utlysningstext avser såväl vetenskapliga som
pedagogiska erfarenheter.

Punkten forklaras omedelbart justerad.
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91. Extra resurser för schemaläggning med
anledning av covid-l9.

PM, bilaga $ 91

92. Askande om medel lor anordnande av
workshop om författande av
forskningsansökningar.

Askande, bilaga $ 92

93.
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Diskussion om möjliga behov av extra insatser under
höstterminen.

Arbetsutskottet b eslutar
- att kostnaderna ftir extra schemaläggning om 45 o/o

(40 % Magnus Göransson och 5 o/o Rasmus Carlsson)
under perioden 2020 -09 -0 I -2021 - 1 2 -3 I belastar
fakultetsnivån,
- att fakultetsnivån bekostar coronavärdar ftir de två
frirsta läsperiodema under höstterminen 2021, med
möjlighet till frirlängning vid behov.

Arbetsutskottet beslutar att i enlighet med forslaget
bevilja totaltzT 500 kronor for genomförande av
workshop om forfattande av forskningsansökningar

Medlen tas från Elisabeth Rausings minnesfond.

Arbetsutskottet konstaterar att handlingsplanen tar upp
ett samarbete som är viktigt for Lunds universitet, men
som samtidigt är behäftat med stora etiska problem.
Detta framkommer endast indirekt och inlindat i
formuleringarna, vilket gör dokumentet problematiskt.

Arbetsutskottet beslutar att tillsammans med
protokollsutdraget bifoga de tre yttranden som inkommit
från verksamheterna som HT-fakultetemas svar på
remissen.

Remiss: Handlingsplan fiir Lunds universitets
samarbete med Kina 2021-2023.

Föredragan de: kans li c h efen

Remisskrivelse och förslag till handlingsplan,
bilagor $ 93 A-8.
Inkomna yttranden från SOL, KOM och
Institutionen fiir kulturvetenskaper,
bilagor S 93 C-8.

94. Remiss: Detaljplan for Paradis 51 (del av)
i Lund

Föredragand e: kans li c hefe n

Remisskrivelse och sammanfattning,
bilagor $ 94 A-8.
Förslag till yttrande, bilaga S 94 C.
HT-fakulteternas yttrande, bilaga S 94 D.

Hantering av remissen Immunitet
for utställningsftiremåI.

Föredragand e: kans Ii c hefen

Remisskrivelse och planbeskrivning,
bilagor $ 95 A-8.

Arbetsutskottet beslutar att av ge HT-fakulteternas
yttrande över remissen i enlighet med florslaget.

AU beslutar att ge ordforanden i uppdrag att kontakta
Institutionen ftir kulturvetenskaper fÌir att undersöka
möjligheten att avge ett ltrande över remissen. I annat
fall avstår HT-fakulteterna från att svara.

ür

95.

Dnr V 202I/1616
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96. Föregående protokoll och meddelanden.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:

Persson

PROTOKOLL

2021-06-16

Föregående protokoll läggs till handlingarna utan
särskilda kommentarer.

Det tidigare planerade AU-sammanträdet den

15 september har ställts in eftersom det sammanfaller
med den nationella fakultetskonferensen.

UKA har fattat beslut om att utbildningen som leder

till ämneslärarexamen i svenska vid Lunds universitet
nu får det samlade omdömet hög kvalitet.
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