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Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

s

205.

206.

207

Arende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Tillf?illig arbetsgrupp for Jol-frågor på HT.

Föredragande: Isabella Grujoska, Olof Sundin

PM och ftirslag, bilagor S 207 A-8.

Dnr 202211414

PROTOKOLL 2 (5)

2022-06-22

Beslut

Sara Håkansson utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse

och med tillägg av punkfen Hantering av remissen

Alternativ for lokalisering av framtidens
universitetssjukhus i Lund.

Isabella Grujoska informerar om bakgrunden till ärendet

och beskriver behovet av att utveckla strukturen for
JLM- och SFAD-arbetet.

Diskussion.

AU beslutar att tillsätta en tillfüllig Jol-arbetsgrupp med

uppgift att
- ta fram forslag på hur JLM- och SFAD-arbetet vid
fakultetema och institutionerna"/enheterna bör organiseras

och systematiseras utifrån gällande lagstiftning och

universitetets lika villkorsplan
- utforma forslag på vilka former en eventuell framtida
permanent Jol-arbetsgrupp bör/ska ha.

Arbetsgruppen ska bestå av de funktioner som anges

i forslaget med ändringen att prodekanen ersätts av

kanslichefen.

AU beslutar om de uppdrag till vicedekan och SFAD-
samordnare som anges i forslaget med ändringen att
forslag till utformning avser en eventuell framtida
permanent Jol-arbetsgrupp.
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LUNDS UNIVERSITET
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Faku ltetsstyrelsens arbetsutskott

208. HT-fakulteternassystematiskaarbetemed
studenternas psykosociala studiemiljö.

Föredragand e: I s ab el I a Gruj os ka,

Sara Håkansson

PM, forslag samt protokollsutdrag från
GUN 2022-05-10, bilagor S 208 A-C.

Dnr V 20221113

209 Rutiner für arkivering av betygskriterier

Föredragande: Mikael Falk

PM samt protokollsutdrag från GUN
2022-05-rc, bilaga $ 209.

Dnr STYR 2018/1305

2r0. Pilotproj ekt for Certificate of International
Merits vid HT-fakulteterna - vad har hänt och
hur går vi vidare.

Föredragand e: Kat ar ina Wingkv is t

PM samt protokollsutdrag från GUN
2022-05-rc, bilaga S 210 A-8.

PROTOKOLL 3 (5)

2022-06-22

Isabella Grujoska och Sara Håkansson informerar om

HT-fakulteternas tidigare arbete med att undersöka
studenternas psykosociala arbetsmilj ö och uppdraget till
grundutbildningsnämnden att utforma ett systematiskt
arbets sätt for frågorna.

Diskussion om möjligheterna med enkäten och vikten
av balans mellan insatser och resultat.

Arbetsutskottet beslutar
- att fakulteternas samtliga institutioner med start2023
och vartannat år därefter genomftir en psykosocial

enkätundersökning i enlighet med den enkätmall och

vägledningsdokument som fakulteterîatú fram och att

det sker inom ramen for befintliga medel.
- att uppdra åt arbetsmiljösamordnaren att tillsammans
med prodekanen for grundutbildning, sekreteraren ftir
grundutbildningsnämnden samt studentkåren utarbeta ett

forslag på ett vägledningsdokument samt färdigställa det

befintli ga florslaget på den fakultets gemensamma

enkätmallen
- att uppdra åt prodekanen for grundutbildning och

utbildningsledaren att ge möjlighet for verksamheterna

att utbyta erfarenheter utifrån arbetet med enkäten och

resultaten.

Arkivarie Mikael Falk redogör lor forslaget till
arkivering av betygskriterier. Förslaget har behandlats
av grundutbildningsnäm nden (2022-05 - 1 0) och även
ftirankrats i studierektorsnätverket.

AU beslutar i enlighet med forslaget
- att arkivering av betygskriterier ska ske genom leverans
från intranätet till HT:s elekfroniska mellanarkiv
- att ovanstående ska vara den enda füreskrivna metoden
flor arkivering av betygskriterier.

Information om vilka insatser som genomfürts inom
ramen for pilotprojektet for CIM samt om forslaget till
forlängning, vilket tidigare har behandlats av
grundutbildningsnämnden (2022-05 -10).

Arbetsutskottet beslutar att forlänga pilotproj ektet från
september 2022 till jwti 2023.
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2ll. Förlängning av uppdrag som vetenskapligt
ombud.

Föredragande: Karin Salomons s on

Förslag, bilaga $ 211.

Dnr STYR 202211447

212. Hantering av remissen Alternativ for
lokalisering av framtidens universitetssjukhus i
Lund

Remisskrivelse samt beslut från
Regionstyrelsen, bilagor $ 212 A-8.

213.

Dnr V 202211417

Medel till flyttkartonger.

Föredragand e: Charlotte Tornbi er

Förslag, bilaga $ 213.

214. Remiss: Fördelning av medel till sommarkurser

- forslag till ny modell.

Föredragand e'. S ar a Håkans s on

PM, protokollsutdrag från GUN 2022-06-07

samt rapport, bilagor $ 214 A-C.

Dnr STYR 202211303

215. Revidering av HT-fakulteternas riktlinj er for
examensarbeten.

Föredragand e; Lis a He theringt on

PM, protokollsutdrag från GIIN 220510

och forslag till reviderade riktlinjer,
bilagor S 215 A-C.

PROTOKOLL 4 (5)

2022-06-22

Förslaget innebär att lorlänga docent Björn Peterssons

nuvarande uppdrag som vetenskapligt ombud med
ytterligare tre år, från och med I júi 2022 till och med
30 juni 2025, i en omfattning motsvarande 15 o/o av en

heltidsanställning.

Arbetsutskottet beslutar att forlänga Björn Peterssons

uppdrag i enlighet med lorslaget samt att 12 %o av
denna kostnad betalas av HT-fakulteterna.
Resterande 3 %o ska enligt överenskommelse betalas

av Juridiska fakulteten.

Arbetsutskottet beslutar att HT-fakulteterna avstår från

attyífta sig över remissen.

Anhållan om medel gäller inköp av fl¡tkartonger som

en beredskapsåtgärd for att vid behov kunna tömma
skyddsrummen på LIIX och SOL.

Arbetsutskottet beslutar att bevilja 36 000 kr till
Driftsenhet HT for inköp av fl¡tkartonger.

Sara Håkansson redogör lor bakgrunden till ärendet

och informerar om den foreslagna modellen for
fordelning av medel.

Arbetsutskottet beslutar
- att uppdra åt prodekanen for grundutbildning och
fakultetssekreteraren for grundutbildningsnämnden att

fora HT-fakulteternas kommentarer på remissen vidare
till Sektionen Student och utbildning
- att finna punkten omedelbart justerad for att möjliggöra
fortsatt hantering fore sista svarsdagen, den 23 juni.

Lisa Hetherington informerar om bakgrunden till ärendet

och beskriver hur forslaget till reviderade riktlinjer har

arbetats fram. Förslaget har behandlats av
grundutbildningsnämnd en (2022-05- 1 0) och har
även diskuterats i studierekforsnäfverket.

Diskussion om enstaka formuleringar i riktlinjerna.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa Riktlinjer for
examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå med
redaktionella ändringar.Dnr STYR 202111863
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216. Anhållan om undantag från Rättighetslistan
gällande handledning av examensarbeten.

Föredragand e: L is a He ther in gt on

PM, protokollsutdrag från GUN 2022-05-10,
forslag till anhållan samt Rättighetslistan,
bilagor $ 216 A-D.

Dnr STYR 202211275

217. Föregående protokoll och meddelanden.

HT-fakulteternas nomineringar av
avgiftsbelagda studenter till Lund University
Global Scholarship 2022, bilaga $ 217 .

218. Övrigt.

Vid protokollet

PROTOKOLL 5 (5)

2022-06-22

Förslaget från grundutbildningsnämnden har

utarbetats i dialog med HTS och även tagits upp
i studierektorsnätverket.

AU beslutar att uppdra åt kvalitetssamordnaren att flora

anhållan vidare till utbildningsnämndens ordforande flor

beslut.

I anslutning till $ 196 i foregående protokoll meddelas

att rektor nu har fattat beslut om utlysning av
professuren i idé- och lärdomshistoria, i anslutning till
$ 197 att utbildningen i svenska for nya internationella
medarbetare fått mycket positivt gensvar från
sektionen HR. Dessutom nämns i anslutning till $ 200

att analysarbetet av kommunikationsarbetet har inletts

och i anslutning till $ 201 att poddstudion i Villa Blix
håller på att inredas.

Sara Håkansson informerar kort om HT:s
nomineringar av avgiftsbelagda studenter till Lund
University Global Scholarship 2022.

Protokoll och meddelande läggs till handlingarna.

Ordforanden tackar avgående studentrepresentant
Linnea Karlsson flor mycket gott samarbete och
uppskattade insatser i styrelsen.

Karin SalomonssonCecilia Bergsten

Justeras:

J Persson Sara Håkansson


