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NÄRVARANDE 
Kjell Edstrand  ordförande 
Mattias Frisk       ledamot 
Anna-Lena Tideman  ledamot 
Håkan Andersson  suppleant 
Carl-Axel Andersson  ledamot 
Joakim Barfalk  suppleant 
Elisabeth Melander  ledamot 
Klara Renneus  studerande 
Linda Wahlgren  studerande     
Sara Engblom  sekreterare 
 
FRÅNVARANDE 
Tommy Lindskog  föredragande 
Lars Andersson  föredragande 
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Dagordning 
 

Dagordningen fastställdes  
Kjell Edstrand gick in som mötesordförande. 

2. Justering Joakim Barfalk utses till justerare. 

3. 
 
 
 
   

Föregående protokoll UN 
 
 

Protokollet justerades. 
Lades till handlingarna.  
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ÄRENDEN 
 
 

1. Jämlikhetsfrågor 
 
2. Ekonomiska besparingar 

 
 
 

 

 
 
 
 
Ingen spaning till dagens möte.  
 
UN finner att profilerna inte går att driva vidare 
under rådande ekonomiska förutsättningar. 
 
Genomgång av olika dokumentet som ligger till 
grund för besparingsbeslutet. UN konstaterar 
utifrån Lars mail (150413), att i excel-
dokumentet, 
UN_ekonomiska_åtgärder_2015-19, som 
UN ska bearbeta och plocka bort poster i, 
bör förslaget hamna på en besparing på mel-
lan 1,1-1,5 milj. För närvarande är det för 
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många besparingar i detta dokument.  
Diskussion kring att i remissen lägga ett 
större besparingsförslag än vad som är nöd-
vändigt. Om beslut fattas i förtid föregriper 
vi remissprocessen. UN måste få in remiss-
förslag från alla berörda innan beslut kan tas. 
Viktigt är att hålla en öppen hållning i följe-
brevet till remissförslaget. Det blir mer rätt-
vist om alla ämnesnämnder får ta del av 
samma dokument och vara delaktiga i hela 
beslutet. 
Studentrepresentanter bör finnas med i äm-
nesnämnderna när remissförslag diskuteras. 
 
Genomgång av de dokument som ska skick-
as ut till lärarkåren beträffande önskade re-
missförslag. 
 
Håkan gjorde ett tillägg i sitt besparingsför-
slag, att öka den individuella undervisnings-
tiden från 3 h till 5h, 120 min extra per ter-
min. 

5 INFORMATION OCH MEDDELANDE 
 

1. Övriga ärenden 
 

Bilagor: Lars remissdokument 
              Ann-Krestins profilförslag  

 

 
 
Inga övriga ärenden. 
 
 
Profilförslaget bordlades tillsvidare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras  Justeras 
 
  
 
Sara Engblom   Kjell Edstrand  Joakim Barfalk 
 
 
 
 


